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Titel  

”For the sake of the community” - om heterosexualitetens makt i Namibia 
Title 
”For the sake of the community” - the power of heterosexuality in Namibia 
 
Sammanfattning 

Abstract 
My study focuses on how heterosexuality became, and still is, the norm for sexuality in Namibia. My aim is to 
through interviewing young academics from University of Namibia and by using discourse analysis, queer- and 
postcolonial theory, try to find out how these young academics perceive sexuality. My findings are that my 
respondents perceive heterosexuality to be natural, normal and given by god, and that they perceive homosexuality to 
be ”a big no-no”. There are certain institutions in the Namibian society that regulates how the Namibian people 
thinks about sexuality, and my findings are that these are Christianity, culture, family, government, and the traditional 
picture of a good man and a good woman. The heteronormativity is present in many spheres of the Namibian 
society, and this study shows how. 
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Författarens ord 
Det som började med att jag tilldelades Linnaeus-Palmestipendiet i maj 2007, har nu nått sitt slut 
ett år senare, i maj 2008, i och med inlämnandet av denna magisteruppsats. Under nästan fyra 

månader har jag svettats under den namibiska solen och framför min dator med 
uppsatsskrivande. Det känns konstigt att vår tid, som hela tiden känts så ändlös, nu faktiskt lider 
mot sitt slut och att det snart är dags för oss att sätta oss på planet för en 18 timmar lång hemresa 
till ett vårigt Sverige. Under min tid här i Namibia har jag, på grund av att det saknas 
kollektivtrafik, träffat oändligt många roliga, intressanta, pratglada taxichaufförer, lika många 
intressanta och nyfikna medresenärer i samma taxibilar och upplevt otroligt mycket spännande 
som jag inte förstår när jag ska få tid att tänka över. Från att ha varit en mycket osäker och vilsen 
svenska har jag blivit en självsäker ung forskare som någorlunda tror sig veta hur vissa saker i 

Namibia fungerar, även om jag hela tiden överbevisas av diverse händelser som sätter mig tillbaka 
på ruta ett igen.  

I have met so many people who all in their own way made my life easier while here in 
Namibia. First of all I would like to thank all the taxi drivers who shared their life stories with me 
and being so curious about Sweden. A special thanks to Dennis, Abraham, Messiah and Jones, 
who always recognised me at the taxi stop at UNAM, and - no matter what time it was and what 
place I was at - always came to pick me up and took me safe home. I want you to remember 
though, that the seat belt is your cheapest life insurance and you should always use it.  

A special thank you to all my respondents who gave me an hour of their life and by that 
gave me very much to think about and even more to be curious about. 

I also want to thank Ms Iréne van Wyk for all the help that you provided us with when we 
had a hard time with the cock roaches and the water dripping from the ceiling. And thank you so 
much for the washing machine - I honestly don’t know what we would have done without it! 

A huge thank to Mr Tom Fox who picked us up at the air port on our first day in Namibia 
and who since then has protected us against all of the Namibian bureaucracy. All of my best 
wishes to you. Good luck in South Africa! 

Last, but not least, thank you so much Hilma for helping me finding respondents for my 
research interviews. Your patience and your willingness to help me made this study possible. 
Without you - nothing. 

Jag måste verkligen tacka min handledare Magnus Berg för alla värdefulla kommentarer 
som fört mig in på rätt spår med min studie och uppsats. Jag hoppas att detta års utbyte inte 
skrämt dig utan att du fortsätter med nästa års utbyte med samma glöd som detta år. 

Tusen tack till den person som jag har spenderat varje dag de senaste fyra månaderna med 
i Namibia, Stina, för alla glada skratt åt roliga missägelser på engelska (Are you finished? No, 

we’re swedish!), din hjälp när uppsatsen kändes hopplös och framförallt för att du varit min vän 
under en lång, lång tid i Afrika, långt, långt bort från allt vi känner oss trygga med i Sverige. 

 
Minna Nilsson, Windhoek, Namibia, 16 maj 2008 
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Inledning 
Jag står i trappan upp till Hornsgatspuckeln, mitt på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Det 
är den 4 augusti 2007 och det är en av sommarens hetaste dagar. Solen bränner hänsynslöst och 
svetten rinner på ryggen. Jag står här i trappan och trängs med en massa människor som i vanliga 
fall inte skulle stå här en brännande het lördagseftermiddag. Hornsgatan är kantad av tusentals 
människor. Det sitter människor på hela Mariakyrkans kyrkogård. Mariakyrkan tar denna dag 5 
kronor per toalettbesök och har satt upp avspärrning runt gravarna, ”respektera gravfriden”. Alla 

respekterar gravfriden och intar medhavd picknick på gräsytorna runt om kring. Barn och vuxna, 
vin och välling, stämningen är mycket glad och uppsluppen – det är stadsfest. Plötsligt hörs ett 
dånande skrik från ena sidan gatan, ”Andra sidan är ni klara?” och andra sidan svarar ”Jajamensan 
fattas bara!”, varpå båda sidorna brister ut i hurrarop. Det är ingen vanlig brännhet 
sommareftermiddag i Stockholm den här eftermiddagen den 4 augusti 2007. Det är Stockholm 
Pride och idag är alla helt fantastiskt stolta över vad de än månne vara. Bög, bi, flata, femme, 
transa, vad du än är – idag är dagen då ingen borde kunna säga att dessa människor inte existerar 
eller inte ska ha samma rättigheter som alla heterosexuella har. Detta är dagen då känslan på 

Hornsgatan är att alla människor är lika värda och att alla kan vara lika stolta. Alla dessa 
människor i paraden, på glittriga platåskor, med barnvagn eller hand i hand, som efter många 
brännande timmar i solen äntligen kommer till min del av Hornsgatan möts av glada skrik och 
rop och blixtrande kameror.  

I en annan del av världen, i Namibia i sydvästra Afrika, får homosexuella ingen egen parad. 
Att säga att homosexuella är fullt ut accepterade i Sverige är inte helt och hållet sant, även om det 
är svårt att känna något annat än full acceptans den där eftermiddagen den 4 augusti, men i 
Namibia möts de homosexuella av blind förnekelse. Homosexualitet, javisst, men inte i min 

familj eller i min by, är det generella tankesättet här. Homosexuella möts av hat och oförståelse 
och kan inte leva ut sin sexualitet på något sätt.  

Min magisteruppsats har sin upprinnelse i tankar väckta under Prideparaden i Stockholm 
den 4 augusti 2007 och sin bas i ett fyra månader långt fältarbete i Namibia och några av 
Namibias unga människors tankar, upplevelser och erfarenheter av sexualitet i sitt land. Min 
ambition är att ta läsaren med på en resa genom sexualiteter, föreställningar, normer, makt och 
framförallt på min egen nyfikna resa genom Namibias historia.  

Bakgrund 
Min tanke med denna studie är att utforska heterosexualiteten som normsystem i Namibia samt 
vad detta har för effekter på det namibiska samhället. Det finns inte mycket forskning om 
heterosexualitet i södra Afrika. Det finns forskning om homosexualitet i södra Afrika, men då 

denna oftast fokuserar riskbeteenden och HIV/Aids är den inte av omedelbart intresse för mig. 
Forskning om heterosexualiteten som normsystem för hur människor upplever att en familj, ett 
äktenskap och ett helt samhälle ska se ut, har jag inte hittat. Att läsa artiklar som handlar om 
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heteronormativitet i västvärlden anser jag är att generalisera fram en likhet mellan länder i södra 
Afrika, som under lång tid lidit av förtryck i form av kolonialisering och apartheid, och länder i 
västvärlden, som i århundraden varit kolonisatörer. Skillnaderna kan mycket väl vara många och 

stora och jag kan gå miste om mycket genom att utgå från att heteronormativitet i Afrika liknar 
heteronormativitet i exempelvis Sverige. Därmed inte sagt att de inte kan likna varandra, jag vill 
bara inte utgå från att de gör det. Större och mer allmänt vedertagna teorier om heteronormativitet, 
queerforskning, menar jag dock går att applicera även på hur det ser ut i Namibia, men tidigare 
forskning som rör ett helt annat land och en helt annan kontext kan mycket väl ge mig en felaktig 
bild av situationen i Namibia.  
 På grund av att jag inte hittat forskning som behandlar heterosexualitet och 
heteronormativitet i Namibia, blev jag mycket intresserad av att studera hur heteronormen verkar 

i Namibia och vad det finns för maktinstitutioner som bidrar till skapandet av denna heteronorm. 

Disposition 
Min studie kräver en viss förståelse för Namibias förflutna. Därför har jag valt att lägga upp min 
uppsats som så att det första som läsaren möter är en kortare överblick över Namibias historia, 

med en neddykning i kolonialtiden, i apartheidtiden och i de olika etniska grupperna som lever 
och verkar i landet. Då läsaren erhållit en lättare presentation av landet och dess förutsättningar, 
presenterar jag mitt syfte och mina frågeställningar, följt av begreppsförklaringar, tidigare relevant 
forskning på området, avgränsningar i min studie, presentation av mitt empiriska material och 
mina informanter. Efter detta följer forskningsetiska överväganden jag gjort under min studie, 
presentation av de teorier jag använder som förklaringsmodeller i min analys samt den metod jag 
använt mig av under arbetet. Efter detta kommer uppsatsens huvuddel, analysen, som tillåts ta 
stor plats då den utgör hela mitt empiriska arbete, följt av en avslutande och delvis 

sammanfattande diskussion.  

En kort historisk överblick över Namibia 

Kolonialtiden 
Oavsett allt annat så är de vitas närvaro och den vita dominansen det som mest influerat det som 
idag är Namibia, skriver Magnus Berg i Förlåta men inte glömma: Röster om rasism, nationalism och det 
mångkulturella samhället i Namibia. Och i Sverige. Den vita dominansen började enligt Berg under 
Berlinkonferensen 1884 då förhandlingarna mellan de europeiska stormakterna och USA började. 

Flera länder på den afrikanska kontinenten, däribland Tyska Sydvästafrika, det som idag är 
Namibia, reserverades som tyska kolonier.1  

Karl Johan Andersson och Francis Galton var år 1850 inte först i Sydvästafika (dagens 
Namibia). Däremot var de de första européerna som tog sig till den norra delen av Sydvästafrika. 

                                                
1 Magnus Berg (2004), Förlåta men inte glömma. Röster om rasism, nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia. Och i 
Sverige., Stockholm: Carlssons Bokförlag, s. 19 
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De beredde därmed vägen för andra européer att ta sig in i Sydvästafrika. Deras föregångare hade 
inte tagit sig längre än till Namiböknen som skiljer västkusten från övriga landet. Kusten var det 
enda sättet att nå landet under denna tid. Namib betyder ”sköld” och innan Galton och 

Andersson tog sig längre in i landet hade den fungerat just som en sköld mot portugiser, 
spanjorer och holländare som var de viktigaste aktörerna under kolonialismens första fas, den 
merkantilistiska fasen. Under den andra, den industrikapitalistiska fasen, tog sig alltså dessa två män 
genom öknen och vidare in i landet.2 

1892 slog sig femtio kolonisatörer ned i Windhoek, som blev kolonins huvudstad. Efter 
tyskarnas nästan totala utrotning av de två etniska grupperna herero och nama under kriget 1904 
- 1907, fanns ingen arbetskraft kvar och kolonisatörerna såg nu norra Sydvästafrika som ett 
förråd av arbetskraft, en arbetskraft som fick usla löner och inhumana arbetsförhållanden.3 I 

kolonisatörernas intresse låg att institutionalisera fattigdomen i norra Sydvästafrika och att se till 
så att jordbruket inte gjorde människorna självförsörjande för att på så sätt tvinga tusentals unga 
män att ta ett kontraktsarbete i landets södra delar. För att hålla norra Sydvästafrika ekonomiskt 
avgränsat från övriga landet, inrättade de tyska kolonisatörerna den så kallade Police zone, som 
bestod av hela landet förutom den norra delen. Norra Sydvästafrika skars av från övriga 
Sydvästafrika genom det som kallades The red line, och de enda som tilläts passera denna gräns var 
unga, svarta män på väg till årslånga kontraktsarbetesperioder i söder.4  

Kvinnor fick inte röra sig över the Red line. Deras arbetskraft var ointressant. Där det 

behövdes servicearbete, på hotell och restaurang samt med uppassning i vita familjer, utfördes 
även detta arbete av manliga kontraktsarbetare. På grund av detta var många familjer splittrade 
under långa perioder, mellan tolv och 18 månader, och dubbel familjebildning var mycket vanlig, 
att mannen hade en fru och barn i norr och en fru och barn i söder där han arbetade. Med 
anledning av att männen var borta under så långa perioder, fick kvinnorna ta hand om dels sina 
traditionella arbetssysslor, hem och barn, och dels de uppgifter som traditionellt tillhört mannen, 
exempelvis ta hand om boskap och mark.5 

Apartheidtiden 
Det som skiljer kolonialtiden från apartheidtiden är att under kolonialtiden var det européer som 
kom till Sydvästafrika för att ta makten över dess befolkning. Under apartheidtiden var det istället 
Sydafrika som dominerade Sydvästafrika och ville ha det som sitt eget lands femte provins.  

1915, under första världskriget, tog sig flera tusen sydafrikanska soldater in i Sydvästafrika 
och 1921 efterträdde Sydafrika Tyskland som Sydvästafrikas förvaltare. Den icke-vita 
befolkningen, 90 % av den totala, tvingades nu att bo i reservat, och the Red line pressades längre 
norrut, vilket försämrade norra Sydvästafrikas befolknings förmåga att försörja sig. 6 År 1948, då 

                                                
2 Berg (2004), s. 21ff 
3 Ibid., s. 29ff 
4 Ibid., s. 33 
5 Ibid., s. 35 
6 Ibid., s. 36f 



 4 

nationalistpartiet vann det sydafrikanska valet, utgör startpunkten för apartheidtiden. Nu 
bestämdes att de etniska grupperna skulle hållas skilda från varandra och 1963 presenterade 
Odeldaalkommisionen Odendaalplanen i vilken tio hemländer skulle upprättas där de olika 

folkgrupperna skulle placeras avskilda från varandra för att inte blandas. Norra Sydvästafrika gavs 
nu namnet Ovamboland efter folkgruppens namn - Ovambo. I huvudstaden Windhoek hade 
tidigare särskilda områden upprättats där de svarta skulle bo, där den största hade beteckningen 
Old Location. Detta område växte dock snart ihop med övriga staden på grund av 
befolkningsökningen och utbyggnad av staden. I och med Odendaalplanen inrättades två nya 
områden, ett för färgade, Khomasdal, och ett för svarta, som i folkmun kallades Katutura, vilket 
betyder ”här vill vi inte bo”.7  

Apartheidsystemet innebar, krasst sett, att alla som inte var vita skulle användas som billig 

arbetskraft för att skapa välstånd för de vita. Idén med uppdelningen av de olika folkgrupperna 
var att när de var uppdelade i ekonomiskt, politiskt och socialt avgränsade grupper, så utgjorde de 
en maktlös och billig arbetskraft. Kontraktsarbetet innebar att män från olika folkgrupper möttes, 
och det gemensamma i att vara förtryckta var det som förde dem samman och utgjorde grunden 
för de första protesterna mot de vita kolonisatörerna. Även om ett par andra fackligt organiserade 
motståndsorganisationer startades, så är SWAPO, South West Africa People’s Organisation, den 
viktigaste av dem alla. Den bildades under namnet Ovamboland People’s Congress 1958 i 
Kapstaden i Sydafrika. Deras mål var att förbättra villkoren för kontraktsarbetarna i Ovamboland 

i norra Sydvästafrika.8  
De forna tyska kolonierna i Afrika, bland annat Sydvästafrika, hade tidigare stått under 

Nationernas Förbunds (NF) mandat, men i och med att FN efter andra världskriget ersatte NF, 
skulle nu dessa forna kolonier sättas under FN:s förvaltarskap. Sydafrika ville dock inte gå med på 
att hela Sydvästafrika skulle förvaltas av FN, och ville istället att de södra delarna av 
Sydvästafrika, med bördig jord, skulle ingå i Sydafrika och att de norra, med mager jord, skulle 
hamna under FN:s förvaltarskap. Detta godtogs inte av FN. Etiopien och Liberia anklagade 
Sydafrika för att bryta mot avtalet med FN genom att införa apartheid. Internationella domstolen 

i Haag röstade då för att Liberia och Etiopien inte var berättigade att ta upp frågan. Allt detta 
utgjorde startgroparna för den väpnade kamp som nu följde, där SWAPO stod i första ledet. 
1968 antog Sydvästafrika namnet Namibia, på förslag från SWAPO. 9  

SWAPOs ställning i Namibia stärktes, och deras politiska arbete i landet gjorde att flera 
politiska partier löstes upp och istället kom att ingå i SWAPO. 1971-72 hölls en strejk, som 
visserligen inte var organiserad av SWAPO men där många medverkande var SWAPO-
sympatisörer. Denna strejk var riktad mot kontraktsarbetet, och efter strejken ersattes 
kontraktsarbetet med ett nytt rekryteringssystem med bättre villkor för arbetarna. Långsamt 

försvann sedan några av de apartheidlagar som funnits i Namibia, exempelvis den lag som 
förbjöd sexuella relationer mellan svarta och vita människor. Sydafrikas ockupation av Namibia 
                                                
7 Berg (2004), s. 41f  
8 Ibid., s. 43ff 
9 Ibid., s. 46f 
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och krig med Angola hade dock ett högt pris, såväl ekonomiskt som diplomatiskt, och 1988 skrev 
Sydafrika under ett avtal att lämna Namibia och tillåta demokratiska val i Namibia. Processen 
inleddes i april 1989 och senare det året hölls det första valen i Namibia, där över 90 % av 

namibierna röstade, varav 57 % på SWAPO. Namibia blev därmed, som den sista av afrikanska 
kolonierna, självständigt den 21 mars 1990.10 

De etniska folkgrupperna 
Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan de olika folkgrupperna i Namibia, särskilt om man vill 
undvika att låta rasistisk. Att överhuvudtaget dra en gräns mellan människor och tillskriva dem 
olika egenskaper baserat på gränsdragningen finner jag problematiskt. Trots detta har mina 
informanter beskrivit sig själva som del av en viss folkgrupp, del av en viss stam. Fyra av de fem 
studenter jag intervjuat definierar sig själva som ovambo, och de har således sina rötter någon av 
de fyra provinserna i norra Namibia. Den femte definierar sig själv som herero. Herero var 
nomadiserande boskapsfolk och invandrade till den centrala högplatån, det vill säga till området 
runt Windhoek, från och med mitten av 1700-talet11. Ovambo var jordbrukare och 

boskapsskötare och var organiserade som kungadömen12. Det finns många fler folkgrupper i 
Namibia, men då en presentation dels är svår att göra och dels inte är helt relevant för min studie, 
har jag valt att utelämna ytterligare presentationer av detta. Berg menar att innan kolonialtiden 
skapade människor sig en identitet i relation till inflytelserika ledare snarare än till etniska 
folkgrupper som ovambo eller herero13. Mina informanter ger dock uttryck för att det är viktigt för 
dem att de tillhör en specifik etnisk grupp, exempelvis ovambo. Detta gör de genom att klargöra 
att det de säger om sexualitet, hbt-personer eller giftermål, gör de i egenskap av att vara ovambo 
eller herero och de vet inte alltid hur någon från en annan etnisk grupp skulle tala om just detta 

specifika fenomen.  

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte har förändrats under arbetets gång och har gått från att vara att studera hur hbt-
organisationer arbetar i Namibia och hur de uppfattar att heteronormativitet skapas, vidmakthålls 

och reproduceras i det namibiska samhället, till att studera hur de unga människor som kommer 
att inneha morgondagens viktiga samhällsposter funderar kring sexualitet. Anledningen till mitt 
syftesbyte var att jag fick möjlighet att intervjua en student vid University of Namibia (UNAM). 
Denna, och andra, unga akademiker är med och bygger det nya Namibia, 18 år efter 
självständigheten och mitt syfte är med det i åtanke att studera hur dessa unga akademiker 
funderar kring sexualitet och vad de ser för institutioner i det namibiska samhället som påverkar 
hur uppfattningar och tankar om sexualitet ser ut i Namibia idag.  

Mina frågeställningar är:  
                                                
10 Berg (2004), s. 48ff 
11 Ibid., s. 24 
12 Ibid., s. 24f 
13 Ibid., s. 26 
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• Vilka föreställningar om sexualitet har unga akademiker i Namibia?  
• Vilka maktinstitutioner bestämmer hur dessa föreställningar ser ut?  
• Hur kan dessa föreställningar och maktinstitutioner förstås med hjälp av postkolonial 

teori och queerteori? 

Begreppsförklaringar 
Hbt-sexualitet. HBT är ett allmänt vedertaget begrepp som jag har valt att använda i min studie. 
HBT står för homosexualitet, bisexualitet och transpersoner. I min skrivna studie - denna 

uppsats, valde jag att separera heterosexualitet och heterosexuella från hbt-sexualitet och hbt-
personer. Anledningen till detta är att det finns otaliga sorter av hbt-sexualitet som alla i min 
studie bör avskiljas från heterosexualitet eftersom de alla bryter mot den norm som premierar 
heterosexualiteten som den normala och rätta sexualiteten. Mina informanter använder enbart 
beteckningen gay, homosexuell, för att beskriva personer som inte är heterosexuella. Därför har 
jag valt att använda begreppen homosexuell och homosexualitet när jag återger vad de berättat. 
Heterosexualitet. I min studie står heterosexualitet inte bara för att välja en partner av motsatt 
kön. Inbegripet i begreppet finns även de normer och värderingar som skapar hela 

heterosexualiteten som normsystem: frivillig, monogam tvåsamhet, utan sexleksaker, utan 
betalning, i syfte att avla barn, utan större åldersskillnad, utan pornografi, med en vilja att gifta sig 
et cetera.14  
Heteronormativitet. Jag har utgått från Fanny Ambjörnssons definition av heteronormativitet. 
Ambjörnsson beskriver heteronormativitet  som: 

/.../ de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 
heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande - alltså det som bidrar till 
att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.15 

Ambjörnsson menar här att det finns synliga och osynliga regler som gör att heterosexualiteten 
anses som den enda rätta sexualiteten. Några av dessa regler är exempelvis att äktenskapet är ett 
förbund mellan man och kvinna och att ett barn är beviset på kärlek mellan man och kvinna.  

Tidigare forskning 
Viss tidigare forskning som jag här beskriver syftar enbart till att skapa en förståelse för och 
kunskap om hur sexualitetsforskningen ser ut vad gäller Namibia, och annan tidigare forskning 
använder jag även aktivt i min analys. Anledningen till att jag inte tagit upp någon tidigare 
forskning om heterosexualitet i Namibia eller södra Afrika är helt enkelt för att jag inte hittat 
någon. Forskningen om homosexualitet i södra Afrika har dock hjälpt mig att skapa mig en bild 

av hur sexualitetsforskningen i södra Afrika ser ut. 

                                                
14 Fanny Ambjörnsson (2006), Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur, s. 86 
15 Ibid., s. 52 
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Homosexualitet i södra Afrika 
Stephen O. Murray och Will Roscoe skriver i Boy-wives and female husbands att homosexualitet har 
upptäckts så tidigt som i början på 1700-talet bland flera folkgrupper i södra Afrika och Namibia. 
O. Murray & Roscoe menar att samkönade relationer mellan män var vanliga i många samhällen i 
södra Afrika långt innan kolonisaliseringen. De skriver att en del ledare till och med bestämde att 
ingen skulle straffas för detta, och att det istället var de vita kolonisatörerna som ville straffa och 

kriminalisera homosexuella relationer.16 O. Murray & Roscoe menar således att vad som beskrivs 
som en urgammal tradition av heterosexualitet i Afrika, i själva verket är en tradition som 
härstammar från kolonialtiden och de vita kolonisatörernas uppfattning om den rätta sexualiteten.  

Även Chris Dunton och Mai Palmberg skriver om detta i Human rights and homosexuality in 
southern Africa. De menar att det ord som används för att stigmatisera homosexualitet i Afrika är 
tradition, och att argumentet där är att homosexuella relationer är inkompatibla med den 
traditionella afrikanska sociala praktiken. Detta på grund av att den reproduktiva delen av 
heterosexualiteten, med barn som produkt, är mycket viktigt i det afrikanska samhället, och att de 

homosexuella relationerna, som inte har denna reproduktiva del, således inte är accepterade.17 O. 
Murray menar att heterosexuellt giftermål och heterosexuellt barnalstrande är generella 
förväntningar på alla människor, men att heterosexuell åtrå, heterosexuell läggning eller 
monogamitet inte nödvändigtvis är det. Enligt O. Murray är det få afrikanska män och ännu färre 
afrikanska kvinnor som inte gifter sig och som inte får barn. De afrikaner som föredrar att leva i 
samkönade relationer känner inte en social press kopplad till deras avsaknad av maskulinitet eller 
femininitet, deras moraliska hälsa eller statusen på deras sexuella identitet, utan pressen har sin 
grund i deras oförmåga att skaffa barn och uppfylla den traditionella familjebilden.18 Michael 

Warner skriver i Fear of a queer planet att heterokulturen ser sig själv som den bästa modellen för 
mänskliga relationer, som den starkaste basen för alla samhällen och som nödvändig för 
reproduktion, den reproduktion som samhället inte skulle fortleva utan.19 

Stephen O. Murray skriver i Sexual politics in comtemporary southern Africa att Namibias 
finansminister Helmut Angula under hösten 2005 sa att homosexualitet infiltrerat Namibia på 
senare tid och att de homosexuellas antisociala liv leder till dödliga sjukdomar och social 
oordning. Murray skriver även att en annan minister menade att homosexualitet är icke-afrikanskt 
och rekommenderade att de homosexuella skulle opereras för att få bort onaturliga hormoner 

som gjorde dem homosexuella.20 

                                                
16 Stephen O. Murray & Will Roscoe (red.) (1998), Boy-wives and female husbands, New York: St. Martins press, s. 173ff 
17 Chris Dunton & Mai Palmberg, ”Human rights and homosexuality in southern Africa”, I: Current african issues, nr 
19, november 1996, s. 24ff 
18 Stephen O. Murray, ”Diversity and identity: the challenge of african homosexualities”, I: (red.) Murray & Roscoe 
(1998), s. 273 
19 Michael Warner (red.) (1994), Fear of a queer planet: queer politics and social theory, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, s. xxi 
20 Stephen O Murray, ”Sexual politics in contemporary southern Africa”, I: Murray & Roscoe (1998), s. 252 
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Bart Luirink skriver i Moffies: gay life in southern Africa att det finns tre sätt att se på 
homosexualitet i södra Afrika: ignorera det, institutionalisera det i ritualer eller straffa det21. Med 
detta menar Luirink alltså att människor inte bara kan vara homosexuella, utan istället måste det 

finnas institutionaliserade regler och ritualer för homosexualiteten och för hur man får vara 
homosexuell. En sådan ritual skulle kunna vara att ett homosexuellt beteende, exempelvis analsex 
mellan en man och en pojke, i vissa kulturer ses som en del av pojkarnas väg mot att bli vuxna. 
Alternativet är att straffa eller ignorera homosexualiteten. 

Luirink skriver även att i och med urbaniseringen i södra Afrika föll sexualundervisningen 
bort. Tidigare hade sexualundervisningen bestått av speciella initieringsriter, men då människor 
flyttade in till städerna fungerade inte detta längre och ingen ny sorts sexualundervisning tog vid. 
Därmed blev sex ett tabu som man inte pratade om.22 

Avgränsningar 
Man kan studera heterosexualitet på flera sätt. Jag har valt att fokusera på själva sexualiteten för 
att på så sätt komma åt hur normerna kring heterosexualitet ser ut. Av denna anledning har jag 
valt att låta min inläsning av tidigare forskning fokusera på tidigare forskning om homosexualitet. 

Genom att studera hur människor har sett på homosexualitet tidigare, har jag något att luta mina 
informanters utsagor mot. Genom att studera homosexualitet i södra Afrika ur ett historiskt 
perspektiv får jag underlag för hur heterosexualiteten kom att bli den normerande sexualiteten. 
Ett annat sätt att studera heterosexualitet hade varit att fokusera på familjestrukturer, för att 
genom informanternas uttalanden om detta, och genom tidigare forskningom detta, komma åt 
hur heteronormativiteten tar sig uttryck. Anledningarna till varför jag finner just 
homosexualiteten som intressant och viktig för att komma åt den normerande heterosexualiteten 
är för att jag sedan tidigare visste att sexualitet i Namibia är ett svårt ämne, och för att jag anser 

att det behövs forskning om heterosexualitet. Därmed inte sagt att familjestrukturer inte är 
intressanta, men i denna studie har jag valt att bortse från det, då jag anser att det är ett stort 
område som kräver egen forskning, särskilt i den namibiska kontexten med frånvarande fäder och 
föräldrar som dör i HIV/Aids-relaterade sjukdomar. 

Mitt empiriska material 
Mitt empiriska material utgörs av sex enskilda intervjuer, varav en med Ian Swartz, som är 
grundare av The Rainbow Project, en hbt-organisation i Namibia, och fem är gjorda med 
studenter vid UNAM. Intervjuerna är mellan 40 och 75 minuter långa. De fem intervjuerna med 
studenterna är gjorda i ett konferensrum på campusbiblioteket vid UNAM och den med Ian 
Swartz är gjord på dennes arbetsrum. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform, med 
färdiga frågor, som jag förhöll mig tämligen öppet till. Jag utgick hela tiden från varje enskild 

informant och anpassade intervjun efter dem. Ibland gjorde exempelvis något de sa att jag kom in 
                                                
21 Bart Luirink (2000), Moffies: gay life in southern Africa, Cape Town: David Philip, s. iv 
22 Ibid. 
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på ett nytt spår, och då tillät jag intervjun att delvis ledas om in på det nya spåret, något som 
berikade intervjuerna mycket. Intervjuerna är transkriberade av mig och dessa transkriptioner 
utgör underlag för min analys. 

Informanterna 
Ian Swartz är grundare av The Rainbow Project. Han är öppet homosexuell och arbetar heltid för 
The Rainbow Project. Då Ian Swartz deltar i min studie i form av en officiell person och enbart 

som talesman för The Rainbow Project har jag valt att ha med hans riktiga namn i min studie. Ian 
är 40 år och född i Sydafrika men flyttade permanent till Namibia i 20-årsåldern och har idag ett 
namibiskt medborgarskap.  

De fem studenterna, två tjejer och tre killar, är alla mellan 20 och 23 år gamla och har 
studerat vid UNAM mellan ett och tre år. Kavekotoka är herero och född i Windhoek. Han 
studerar affärsledning. Ndinelago, Dhimbulukweni, Amutenya och Nangula är alla ovambo, om 
än från olika understammar till ovambo, och de är alla födda i norra Namibia. Tjejerna, Nangula 
och Ndinelago, studerar båda juridik. Killarna, Amutenya och Dhimbulukweni, studerar till lärare. 

Alla fem bor nu i Windhoek. Flera av informanterna ansåg det inte nödvändigt att jag gav dem ett 
fiktivt namn, men jag har valt att göra det ändå, då jag inte anser det viktigt att avslöja deras 
riktiga namn. Jag har valt att ge dem ett namn som är vanligt för deras etniska grupp, vilket 
innebär att de fyra som är ovambo fått ovambonamn och den informant som är herero har fått 
ett hereronamn.  

Jag har valt att återge citaten i min analys på engelska. Då alla intervjuerna gjordes på 
engelska finner jag det svårt att översätta dem på ett rättvist sätt. Jag har återgivit alla citat 
ordagrant, vilket ibland innebär att ett ord inte är helt grammatiskt korrekt. Jag anser detta dock 

inte som avgörande för huruvida läsaren ska förstå informanternas uttalanden eller inte. Vid de 
tillfällen då informanternas uttalanden, och därmed citaten, är mycket röriga, har jag valt att lägga 
till en kortare översättning på svenska under citatet. 

Ingen av de fem UNAM-studenterna verkade känna något obehag inför att prata med mig 
om sexualitet. Jag kände att de pratade mycket otvunget och fritt och de pratade såväl om sex 
som om sexualitet utan att tycka att det var pinsamt eller obehagligt. Jag fick känna efter vilka 
frågor som passade varje enskild informant och om det under en intervju med en UNAM-student 
kändes som att de frågor om dennes personliga sexualitet som jag frågat övriga UNAM-

informanter om, inte passade för denna person och valde jag att inte fråga om detta. Detta 
påverkade inte intervjumaterialet eller min analys. Jag valde även att inte fråga Ian Swartz om 
hans personliga sexualitet eftersom jag dels kände att det inte behövdes och dels eftersom han 
ställde upp på intervjun i egenskap av offentlig person och därför ansåg jag att personliga frågor 
inte var på sin plats. Jag började varje intervjusession med att fråga UNAM-informanterna om 
min vän som ordnat kontakten mellan oss berättat något om vad min studie handlar om. Alla 
svarade att de trodde att den handlade om homosexuella och om homosexualitet och fyra av dem 
var då mycket noga med att påpeka att de själva inte är homosexuella. Förmodligen var det så att 

den person som ordnat kontakterna åt mig hade delvis missförstått och delvis förenklat vad min 
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studie handlade om, och berättat för de tilltänkta informanterna att den handlade om 
homosexualitet. När jag berättade för informanterna att det handlade om all sexualitet och 
frågade om de då fortfarande ville ställa upp, var det ingen som valde att dra sig ur. Att flera av 

informanterna var noga att påpeka att de inte själva var homosexuella kan förstås dels som att de 
trodde att jag ville intervjua homosexuella, och då skulle de inte passa, och dels som att de gärna 
pratar om sexualitet men inte själva vill associeras med homosexualitet. Jag förklarade för dem att 
det inte spelade någon roll vilken sexuell identitet de har, och sedan började intervjuerna. 

Urval 
Som studenter vid universitetet tillhör mina UNAM-informanter den del av Namibias unga som 
kommer att inneha betydelsefulla samhällsposter och således ha makt över hur Namibia kommer 
att formas. Två av informanterna studerar till lärare och hur deras syn på sexualitet ser ut 
kommer med största sannolikhet att påverka hur deras elever kommer att tänka kring sexualitet. 
Två informanter studerar juridik och kommer sannolikt att ha viss inverkan på hur Namibias 
lagsystem kommer att se ut och hur det namibiska samhället juridiskt kommer att behandla 

personer med en annan sexuell identitet än heterosexuell. Alla dessa fyra kommer troligtvis att 
inneha poster i arbetslivet där de kommer att kunna påverka andra människors tänkande. Som 
studenter vid universitet är de därtill mycket bra utrustade för att kunna artikulera åsikter om hur 
Namibias samhällssystem fungerar. Mina informanter är dessutom, precis som de unga som inte 
studerar vid universitet, del av en kultur och ett samhälle som bestämmer mycket av vad de 
tycker och tänker, något de själva även är mycket medvetna om. Hur de förhåller sig till samhället 
och kulturen kan vara avgörande för hur de ser på sexualitet. 

Ian Swartz är en viktig informant på grund av att han arbetar vid Namibias enda uttalade 

hbt-organisation. Det finns flera människorättsorganisationer i Namibia som bland annat 
omfattar hbt-personers rättigheter, men ingen är lika renodlad som TRP. Jag ville med intervjun 
med Ian få något att bolla UNAM-informanternas utsagor mot. Intervjun med Ian har dock fått 
en tämligen tillbakadragen roll i min studie, vilket är medvetet då jag är mer intresserad av de 
unga akademikernas uttalanden. 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet har angivit dels forskningsetiska krav och dels forskningsetiska 
rekommendationer. De forskningsetiska kraven går att sammanföra till en princip om 
individskydd, det vill säga att den enskilda individen som ingår i forskningen måste skyddas 
genom anonymisering. De fyra kraven, som alla utgår från principen om individskydd, är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.23 Jag har utgått 
från dessa fyra när jag gjort överväganden i min forskning som kan ge konsekvenser för mina 

informanter.  

                                                
23 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  
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Något som jag anser det mycket viktigt att reflektera över, och som har sin grund i både 
teoretiska och metodologiska överväganden, tar Börjesson upp när han skriver att problem och 
fenomen som beskrivs i forskningen inte nödvändigtvis är objektivt problematiska, snarare är det 

så att de är problematiska och aktuella för att den som läggar fram dem, forskaren, har en stark 
social position.24 Jag som forskare använder mig av teorier och metoder som är akademiska och 
vetenskapliga och följaktligen inte vänder sig till gemene man. Genom att argumentera med hjälp 
av passande metoder och teorier kan jag göra varje fenomen till ett aktuellt problem som bör 
studeras. I min studie, där mitt fält är Namibia och mina informanter namibier, kan min position 
som vit, västerländsk och medelklass göra att jag har privilegiet att göra heteronormativiteten i 
det namibiska samhället till ett problem. Huruvida namibierna i allmänhet upplever det som ett 
problem är något jag har funderat över. När jag använder mig av ett diskursanalytiskt och 

queerteoretiskt angreppssätt blir denna heteronormativitet mycket problematisk och intressant att 
studera, men vad tycker egentligen namibierna själva? Som västerlänning med vanan att ha mat 
på bordet har jag möjligheten att göra heteronormativiteten till ett problem. En fattig namibier 
måste antagligen snarare fundera över hur maten ska hamna på bordet och hur hon ska göra för 
att få mat på bordet imorgon också. Min position som vit, västerländsk och i jämförelse med 
många namibier exceptionellt rik, gör att jag har möjligheten att studera heteronormativa 
praktiker i det namibiska samhället istället för att oroa mig över min egen och mina barns 
extrema hunger. Jag anser det mycket viktigt att jag har detta i bakhuvudet när jag studerar mitt 

ämne och mitt fält, och inte kör över mina informanter med västerländska tankesätt, möjligheter 
och friheter. 

Teori  
Som metod för datainsamlande använder jag mig av enskilda intervjuer. Som metod för analys 

använde jag mig av diskursanalys25. Min teori utgörs dels av diskurspsykologi och dels av 
queerteorier och genusteorier. Mina teorier och metoder presenteras mer ingående i följande 
kapitel. I detta kapitel presenteras diskursanalys som teori, diskursanalys som metod, queerteori 
samt socialkonstruktionism. 

Det diskursanalytiska paketet 
Jag använder mig av delvis vad Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips beskriver 

som ett diskursanalytiskt paket. Detta paket innehåller filosofiska premisser om språkets roll, 
teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer samt tekniker för språkanalys. Det är alltså inte 
enbart, vilket dock är lätt att tro när man först närmar sig diskursanalysen, en modell för analys av 
språk. Man är fri att skapa sitt eget paket genom att kombinera olika diskursanalytiska perspektiv 

                                                
24 Mats Börjesson (2003), Diskurser och konstruktioner, Lund: Studentlitteratur, s. 51 
25 Se exempelvis Göran Bergström & Kristina Boréus (2005), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, och Marianne Winther-Jörgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys 
som teori och metod, Lund: Studentlitteratur 
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men som forskare ska man vara noggrann med detta så att de olika delarna passar ihop med 
varandra.26  

Winther Jörgensen & Phillips beskriver Vivien Burrs fyra premisser som något binder ihop 

de olika socialkonstruktionistiska angreppssätten, varav diskursanalys är ett av dessa angreppssätt. 
Dessa utgångspunkter utgör således stommen och den teoretiska ramen i diskursanalys. De fyra 
premisserna är: 1) En kritisk inställning till självklar kunskap, vilket innebär att man måste se vår 
kunskap och våra bilder av världen som ”en produkt av våra sätt att kategorisera världen” och 
inte som något naturligt och givet. 2) Historisk och kulturell specificitet, med vilket menas att vår 
kunskap och bild av världen är historiskt betingad, och att vårt handlande bidrar till att konstruera 
världen och genom detta bevara vissa sociala mönster. 3) Samband mellan kunskap och sociala 
processer, vilket betyder att vårt sätt att uppfatta saker och ting skapas genom sociala processer. 

4) Samband mellan kunskap och social handling, med vilket menas att i en specifik världsbild blir 
vissa sätt att vara och agera på naturliga och andra onaturliga. Kort sagt handlar alla dessa fyra 
premisser om relationen mellan social handling och kunskapsproduktion.27   

Jag kommer att använda mig av diskurspsykologi så som den presenteras av Marianne 
Winther Jörgensen och Louise Phillips. Detta för att jag anser det vara ett utmärkt sätt att komma 
åt de normerande praktiker som omgärdar sexualiteten, eftersom jag genom diskurspsykologin 
kommer åt de språkliga strukturer som omgärdar sexualiteten. Samtidigt är jag av åsikten att 
språket skapar, vidmakthåller och reproducerar sexualiteten. Jag vill använda mig av 

diskurspsykologi för att komma åt just detta. 

Diskurspsykologi 
I min studie utgår jag från det diskurspsykologiska antagandet att världen skapas diskursivt och 

att dessa diskurser är historiskt specifika och bestämda. Förenklat betyder detta att vi skapar 
verkligheten genom det sätt vi talar om den. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 
menar att inom diskurspsykologin anses vi inte enbart beskriva världen med hjälp av språket, utan 
att upplevelser och verkligheten även de konstitueras genom språket28. Med detta som grund 
anser jag att diskurspsykologin som teori för att förstå världen och verkligheten är ytterst 
användbar. 
När det gäller diskursanalys i allmänhet menar Mats Börjesson i Diskurser och konstruktioner att 

Diskursanalys innebär /…/ att problematisera själva essensen i en företeelse, allt från sociala 
kategorier till handfasta ting. Istället för att fråga sig hur staten ser ut, ställs frågor kring hur, 
när och varför staten blev till - och vilka dess verkningar är.29 

Detta är precis hur jag ämnar vinkla min studie. Jag är visserligen intresserad av hur 
heteronormativiteten ser ut i det namibiska samhället, men än mer intresserad är jag av just det 
som Börjesson här beskriver som ”hur, när och varför” heteronormen uppkom - och hur den 

                                                
26 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 10 
27 Ibid., s. 11f 
28 Ibid., s. 103 
29 Börjesson (2003), s. 19 
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verkar i det namibiska samhället idag. Även queerteorierna är till för att kunna studera just detta - 
skapandet, vidmakthållandet och reproducerandet av heterosexualitet som standard för sexuell 
identifiering. 

Diskursanalys kan även ses som ett medel för att granska hur olika sätt att tala om världen 
kämpar för att få dominans över andra.30 Detta kan förstås som att ett sätt att tala om sexualitet, 
där alla är heterosexuella, kämpar mot ett annat sätt att tala om sexualitet, där det finns flera 
sexuella identiteter som människor tillskriver sig själva. Att ha denna diskursiva kamp i åtanke är 
av stor vikt för att studiet av sexualitetsnormer i det namibiska samhället ska kunna genomföras. 

Den tredje närvarande 
Under mina intervjuer kände jag ibland att mina informanter letade efter vad jag ville veta och 
svarade vad de trodde att jag ville veta. Namibia är ett land där sexualitet inte diskuteras, men 
samtidigt är det allestädes närvarande i form av uttalanden från presidenter och politiker samt i 
media. Politikernas uttalanden handlar om att homosexuella ska fördrivas från Namibia, placeras i 
skogen et cetera. Mina UNAM-informanter är högst medvetna om denna debatt, men vet 

samtidigt att det är politiskt korrekt att säga sig själv vara öppensinnad och accepterande, något 
de flesta av dem också gjorde. Jag menar att den tredje närvarande syns just här, när de svarar att 
de är öppensinnade och accepterar homosexuella, trots att många av deras andra uttalanden 
mellan raderna kan tolkas som att de är lätt homofobiska och har svårt att erkänna homosexuella 
samma rättigheter som heterosexuella. Det finns en önskan generellt sett i Namibia att vara 
västerländsk och öppensinnad, och efter självständigheten 1990 är synsättet officiellt sett att alla 
människor ska accepteras oavsett förutsättningar. Trots detta lever koloniala tankesätt kvar som 
inte accepterar homosexualitet. Denna ambivalens ger mina UNAM-informanter alla mycket 

tydligt uttryck för, och den tredje närvarande i form av Namibias officiella ståndpunkt som 
accepterande och öppensinnad, märks mycket tydligt. 

Lars Kaijser och Magnus Öhlander skriver om denna den tredje närvarande och menar att 
det handlar om omslutning. Med omslutning menar de att en kategori människor anses ha ett stort 
intresse hos allmänheten, och individerna tillskrivs egenskaper på basis av medlemskap i detta 
kollektiv. De omsluts av människors uppfattningar om dem och när de sedan svarar på frågor i 
en intervjusituation, kan deras svar lika mycket vara svar på dessa allmänhetens tillskrivna 
egenskaper, som till intervjuarens frågor.31 Kaijser & Öhlanders beskrivning av den tredje 

närvarande och min beskrivning av den tredje närvarande är inte exakt lika, men denna tredje 
närvarande fanns likafullt närvarande under mina intervjuer. 

                                                
30 Mats Börjesson & Eva Palmblad (2007), Diskursanalys i praktiken, Liber: Malmö, s. 13 
31 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (1999), Etnologiskt fältarbete, Lund: Studentlitteratur, s. 43 
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Queerteori 
Hur uppstår det vi kallar normalt? Hur upprätthålls normalitet? Och vad får uppdelningen i 
normal/avvikande för konsekvenser för människors självförståelse och levnadsvillkor?32 

Jag ser detta som basen i queerteori, nämligen att sexualitet inte bara en är sak, att leva sitt liv 
med en partner av motsatt kön. Istället är det ett komplext sammansatt system av identiteter, 
handlingar, normsystem och begär; ett system som bestämmer hela vår sexuella existens och i 

mångt och mycket bestämmer hur vi kan leva vårt liv. Enligt Fanny Ambjörnsson kan sexualitet 
enligt ett queerperspektiv förstås på många olika sätt. Den kan dels förstås som en identitet, hon 
ger här exemplen homosexuell och bisexuell, dels som en handling, exempelvis kyssar eller 
samlag, dels som ett normsystem, där människors attityder sätter gränserna för vad som är 
legitimt och inte, och dels som ett begär, efter exempelvis makt, erkännande och tillhörighet.33 
Det finns inte enbart en queerteori, istället bör man se det som olika perspektiv på kultur, 
samhälle och identitet, med särskilt fokus på normalitet och avvikelse.34  

Ambjörnsson menar att queerrörelsen tog form i USA runt 1990. Istället för att som 

homosexualitetsforskningen tidigare gjort, fokusera på de avvikande, ville man med 
queerforskningen undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar, vidmakthålls och ifrågasätts. 
Istället för att fokusera på homosexualiteten var det nu den normerande heterosexualiteten som 
skulle undersökas närmare.35 Även Tiina Rosenberg skriver om detta i Queerfeministisk agenda. 
Rosenberg menar att queerforskningen skiljer sig från homosexualitetsforskningen, som 
fokuserar på den homosexuella minoritetsgruppens historia, sociala villkor och livsvillkor, genom 
att analysera och studera normerande praktiker ur ett bredare perspektiv.36 

Ambjörnsson menar att en  

queerteoretiker [vill ] undersöka hur det vi i vårt samhälle beskriver som sexualitet organiseras, 
regleras och upplevs. Hur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar vävs 
samman till det som kallas sexualitet.37 

Enligt Rosenberg söker inte queerteori efter någon ursprungssexualitet utan istället fokuserar på 
hur heterosexualiteten fungerar som en förtrycksmekanism, som ett maktsystem.38 Detta förstår 
jag som att det inte är intressant huruvida heterosexualiteten eller homosexualiteten är den rätta 

sexualiteten, utan att det intressanta ligger i hur heterosexualiteten fungerar som ett normerande 
system som bestämmer vilket sätt att leva sitt liv som är accepterat. Hur sexualitet förhåller sig till 
makt är alltså intressantare att ta reda på än vilken sexualitet som är naturligast. 

Queerteori har sin bas i ett strukturalistiskt förhållningssätt. Detta betyder att ingenting har 
en inneboende essens utan att betydelse alltid skapas i förhållande till något annat. En person blir 
alltså homosexuell först när någon annan definierats som heterosexuell. I sig betyder inte 
                                                
32 Ambjörnsson (2006), s. 51 
33 Ibid., s. 36 
34 Ibid., s. 51 
35 Ibid., s. 35 
36 Tiina Rosenberg (2002), Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, s. 14 
37 Ambjörnsson (2006), s. 36 
38 Rosenberg (2002), s. 63 
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homosexuell någonting, det får alltså istället betydelse först som motsats till heterosexuell. 
Genom att betydelse skapas på detta sätt, att ett fenomen relateras till något annat, är betydelsen 
också relativ.39 Ambjörnsson skriver att heterosexualiteten enligt ett queert förhållningssätt är 

kulturellt, socialt och historiskt skapad.40 Även Rosenberg skriver om detta41. Det finns i 
queerteorin således tydliga referenser till ett poststrukturalistiskt förhållningssätt med en 
socialkonstruktionistisk syn på världen. 

Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 
Då diskursanalysen och queerteorierna bygger på ett socialkonstruktionistiskt synsätt anser jag att 
det mest grundläggande i båda teorierna korresponderar och inte utgör motsättningar. Både 
diskursanalysen42 och queerteori43 utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt där världen är 
socialt, geografiskt och historiskt konstruerad. Då queer motsäger sig ett essentialistiskt synsätt, 
där varje ting har en inneboende essens som bestämmer dess struktur och utseende, måste även 
min metod ha ett sådant perspektiv. Eftersom diskursanalysen utgår från språkets diskursiva 
skapande av verkligheten, anser jag att queerteori är mycket passande att använda tillsammans 

med diskursanalys. 
Tiina Rosenberg anser att ”det queera förhållningssättet står alltid i relation till den 

heterosexuella normen som exkluderande princip”.44 Med detta menas att det queera 
förhållningssättet skiljer sig från det heteronormativa, där det senare innehåller en exkluderande 
princip gentemot homosexuella. Heterosexualiteten har en status som något naturligt, universellt 
och enhetligt45, och Rosenberg emotsätter sig detta essentiella syn- och förhållningssätt. Hon 
menar istället att heterosexualitetens status som norm i samhället är något som är socialt 
konstruerat. Detta korresponderar väl med diskursanalysens syn på världen och verkligheten - 

nämligen som något som är socialt skapat.  
Ytterligare något som sammanför diskurspsykologin och queerteorin är det som 

Rosenberg beskriver med orden  

Heterosexualitetens i stort sett orubbade status som något naturligt, universellt och enhetligt 
har den negativa definitionen av homosexualitet som sin historiska förutsättning”46 (min 
kursivering). 

Detta att världen så som vi ser den måste förstås i en specifik historisk kontext beskriver även 
Winther Jörgensen & Phillips som en del av det diskursanalytiska paketet. De menar att vår syn 
på och kunskap om världen är historiskt präglad och att de sätt som vi uppfattar världen på är 
historiskt specifika.47 Även inom diskurspsykologin menar man att det sätt på vilket vi förstår 

                                                
39 Ambjörnsson (2006), s. 41 
40 Ibid., s. 51 
41 Rosenberg (2002), s. 63 
42 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 11 
43 Rosenberg (2002), s. 63 
44 Ibid., s. 15 
45 Ibid., s. 17 
46 Ibid. 
47 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 11 
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världen är historiskt och socialt bestämd48. Vi förstår världen genom att skapa kategorier som är 
beroende av historiska och sociala processer. Dessa kategorier behöver vi för att styra vårt 
handlande och tänkande. Världen innehåller för mycket information för att vi ska kunna skapa 

ordning utan att dela upp fenomen, människor, identiteter och händelser i kategorier. Vi delar 
alltså upp världen i kategorier som baseras på empirisk erfarenhet.49 Vad gäller min studie skulle 
detta kunna förstås som att människor kan ha en viss uppfattning om hbt-personer, som baseras 
på erfarenheter av skilda slag. Dessa erfarenheter används för att skapa kategorin ”hbt-personer” 
och tillskriva vissa människor vissa egenskaper beroende av den kategori man väljer att skriva in 
dem i. En person man anser tillhör kategorin homosexuella tillskrivs således vissa egenskaper som 
har sin grund enbart i de egenskaper man tilldelat homosexuella som grupp. 

Problem med samtidig användning av diskurspsykologi och 
queerteori 
Judith Butler, som jag inspireras mycket av, menar enligt Rosenberg att det queeras uppgift är att 
bryta upp kategorier, inte att själv bli en.50 Detta korresponderar inte särskilt väl med 

diskursanalysens tanke om att människan inte kan skapa ordning utan att dela upp verkligheten i 
olika kategorier. Att dela upp verkligheten i kategorier är precis det jag ämnar göra med min 
studie, för att på så sätt ta reda på hur heteronormen skapas och vidmakthålls i det namibiska 
samhället. Ett problem med uppdelningen mellan heterosexualitet och homosexualitet är dock 
just själva uppdelningen däremellan, att det finns två olika kategorier vilka tillskriver 
medlemmarna skilda egenskaper och identiteter. När jag som forskare använder diskursanalys för 
att dela upp mina informanters utsagor om familjebildning, äktenskap et cetera i olika kategorier, 
konstituerar jag i samma ögonblick en skillnad mellan heterosexualitet och homosexualitet som 

jag finner mycket problematisk. Det finns en viss risk att jag genom att dela upp mina 
informanters utsagor och därmed skapa kategorier, genom själva skapandet av kategorier, genom 
att sätta ord på vad heteronormativitet är, också är medskapare till vad heteronormativitet är i det 
namibiska samhället. Jag vill dock argumentera som så att uppdelningen i kategorier är det mina 
informanter som gör, jag bara återger dem i min studie och uppsats. Denna återgivning är 
visserligen problematisk på samma sätt som själva kategoriseringen i sig, men för att det över 
huvud taget ska vara möjligt för mig att bedriva forskning och studera mitt ämne så måste jag på 
något sätt återge vad mina informanter har sagt. Jag menar att jag kan argumentera som så att det 

är mina informanter som kategoriserar världen, och att jag bara återger deras kategorisering och 
genom återgivningen av kategorierna kan jag också förstå och förklara för läsaren av min studie 
hur unga akademiker i Namibia talar om sexualitet. Utan att återge hur mina informanter 
kategoriserar världen och talet om sexualitet, kan jag inte bedriva forskning som belyser ett 
fenomen som behöver problematiseras. 

                                                
48 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 100 
49 Ibid., s. 99 
50 Rosenberg (2002), s. 11 
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Postkolonial teori 
Under många år låg Namibia under kolonialt styre från Europa, något som på många sätt lämnat 
avtryck på hur dagens Namibia ser ut. Vita människor lämnade under kolonialtiden outplånliga 
spår i Namibias ekonomi, politik, kultur och inte minst bland dess folk. Jag använder mig av 
kolonial och postkolonial teori för att med hjälp av den förstå det som hände under kolonialtiden. 
Denna kunskap, och även kunskap om hur landet såg ut innan kolonialtiden i termer av 

sexualitet, familjemönster et cetera, ska hjälpa mig att förstå och förklara mina informanters 
utsagor om sexualitet idag. Med tanke på det diskurspsykologiska antagandet att världen skapas 
diskursivt och att dessa diskurser är historiskt bestämda, väljer jag att använda postkolonial teori i 
min analys. 

Jag har helt och hållet utgått från den utmärkta kolonialteoretikern Ania Loomba när det 
gäller att använda kolonial och postkolonial teori som verktyg för förståelse av kolonialismens 
verkningar på ett samhälle. Loomba menar att kolonialism kan definieras som ”erövringen av och 
kontrollen över andra människors land och tillgångar”51. Hon menar att för att förstå den 

moderna europeiska kolonialismen kan man inte isolera den från 1200-talets Djingis Khan som 
erövrade Mellanöstern och Kina eller från Osmanska rikets expansion i Mindre Asien och 
Balkan. Dessa historier, som ibland var uppdiktade och ibland sanna, var det som enligt Loomba 
fick européerna att ta steget utanför Europa och vilja upptäcka resten av världen. Européernas 
korståg över världen förändrade dock världen på ett sätt som tidigare koloniala erövringar inte 
gjort. De moderna kolonialmakterna nöjde sig inte med att ta hem dyrbarheter och andra varor 
från de fjärran länderna, utan förändrade, enligt ett marxistiskt synsätt, även ekonomierna i dessa 
länder så att de blev beroende av sina kolonisatörer på så sätt.52 Termen postkolonial hänger 

delvis ihop med detta ekonomiska perspektiv på kolonialism, på så sätt att de länder som 
fortfarande befinner sig i ”nationalstatens yttre ekonomiska marginaler”, inte kan kallas 
postkoloniala utan måste kallas koloniala trots att den fysiska närvaron av kolonisatörerna har 
upphört.53 

Loomba tar även upp den mycket viktiga aspekten, vad kom före kolonialismen? Hon menar 
att postkoloniala studier ofta utgår från att kolonialiseringen utgör ett samhälles hela historia. Då 
alla kolonialiserade samhällen existerade även innan kolonialiseringen, en förexistens utan vilken 
en kolonialisering inte hade varit möjlig, hade alla dessa samhällen också sedvanor, kulturer och 

världsuppfattningar även under tiden innan kolonisaliseringen. Dessa sedvanor, kulturer och 
världsuppfattningar är av största vikt för förståelsen av vad som sker i dessa postkoloniala 
samhällen idag.54 
Loomba menar att begreppet kolonial diskurs inbegriper   

/…/ ett nytt sätt att tänka kring hur kulturella, intellektuella, ekonomiska och politiska 
processer samverkar i skapandet, upprätthållandet och avvecklandet av koloniala strukturer; det 

                                                
51 Ania Loomba (2006), Kolonialism/postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Stockholm: Tankekraft, s. 24 
52 Ibid., s. 24f 
53 Ibid., s. 27 
54 Ibid., s. 36 
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avser att vidga studiet av kolonialismen genom att undersöka skärningspunkterna mellan idéer 
och institutioner, mellan makt och kunskap.55 

Hon menar vidare att koloniala diskursanalytiker är intresserade av vilka kontrollinstitutioner som 
hänger samman med stereotyper, bilder och kunskap om koloniala kulturer, och hur de gör det.56 
Jag ämnar med min studie undersöka och förstå bland annat detta, nämligen vilka 
kontrollinstitutioner som bestämmer hur mina informanter talar om sexualitet. 

Enligt Loomba var det viktigt för kolonialregimerna att utkristallisera skillnader mellan 

självet och de andra, en skillnad mellan olika raser. Genom att definiera de andra som vildar eller 
barbarer, kunde det europeiska självet diskursivt konstrueras som upplyst och civiliserat.57 De 
relationer som etablerades under kolonialtiden lever kvar än idag, och de skillnader som de 
europeiska kolonialregimerna skapade då, lever också de kvar än idag. Det samtida Namibia har 
sin ekonomiska, kulturella och etniska grund i kolonialtiden.58 

Metod  
Jag har valt att skilja på diskurspsykologi som metod och diskursanalys som tillvägagångssätt. 
Metoden är själva tankesätten, hur en forskare med ett diskurspsykologiskt förhållningssätt bör 
ordna sina tankar i analysen, det vill säga hur forskaren rent metodlogiskt bör gå tillväga. 

Tillvägagångssättet är det sätt på vilket jag själv angripit mitt material, intervjuerna. Jag 
förklarar under denna rubrik de olika steg i diskursanalysprocessen jag har gått igenom under mitt 
specifika analysarbete. 

Diskurspsykologi som metod 
Att använda diskursanalys som metod för analys av textmaterial är ett arbete som tar mycket tid i 
anspråk. Winther-Jörgensen & Phillips skriver att man måste lägga tid på såväl själva den 

systematiska analysen som på att läsa och läsa om textmaterialet. Inom diskurspsykologin är man, 
och så även jag, mer intresserad av hur språk används och hur det talas om ett visst fenomen, än 
av själva individen som intervjuas. Därför kan ett mindre antal intervjuer ge lika mycket 
användbar information som hundratals intervjuer. Det sätt som ett fåtal personer talar om 
sexualitet i Namibia på räcker för att se hur retoriken kring detta fungerar och hur normer för 
sexualitet skapas och vidmakthålls i det namibiska samhället.59 Vad gäller att hantera de stora 
mängder textmaterial som blir resultatet av intervjuerna föreslår Winther-Jörgensen & Phillips 
kodning. Tillvägagångssättet är här att läsa igenom intervjuerna flera gånger och identifiera teman. 

Textfragment placeras här in i kategorier. Dessa kategorier kan ibland hamna utanför ens 
teoretiska ram, något man bör vara öppen för. När man skapat sig en viss förståelse för en 
kategori kan man åter gå tillbaka till textmaterialet för att hitta fler exempel.  

                                                
55 Ania Loomba (2006), s. 67 
56 Ibid., s. 67f 
57 Ibid., s. 117 
58 Ibid., s. 137 
59 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 117 
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Diskursanalys som tillvägagångssätt 
För att försöka minska ner mitt transkriberade material i omfång gjorde jag en grundlig 
genomläsning av alla sex intervjuerna. Denna första genomläsningen tillät jag vara enbart en 
genomläsning. Först andra gången jag läste igenom intervjuerna gick jag igenom dem en och en, 
gjorde understrykningar på viktiga passager och skrev förklaringar i marginalerna, allt för att 
försöka skaffa mig en närmare och tydligare bild av mina informanters utsagor. Efter detta 

började mitt kategoriseringsarbete. Jag ritade upp en tankekarta över hur jag uppfattade 
intervjuutsagorna. Denna tankekarta fick två överrubriker: föreställningar och makt. Sedan skrev 
jag in underrubriker till dessa, exempelvis fick överrubriken makt, underrubrikerna religion, kultur 
och samhället. Även dessa fick underrubriker, religion fick exempelvis underrubrikerna a big no-no, 
inte från gud. Denna kategorisering använde jag sedan som grund för att börja skrivandet av 
analysdelen i min studie. När jag inte hittade något nytt i min tankekarta och jag hade skrivit ett 
antal sidor på analysen, gick jag tillbaka till mitt intervjumaterial ytterligare en gång och gjorde 
ännu en noggrann genomläsning. Denna genomläsning utmynnade i en delvis ny kategorisering, 

en snävare och mer genomtänkt sådan. De kategorier jag har hittat är de jag använt som rubriker i 
den skrivna analys jag sedan hållit mig till.  

Analys  
I min analys har jag helt och hållet utgått från de sex intervjuer jag har gjort. Jag har valt att dela 

upp min analys i två separata delar, en som handlar om föreställningar om sexualitet och en som 
handlar om maktinstitutioner. Mina informanter ger alla uttryck för att det finns vissa 
föreställningar om vad sexualitet är samt att det finns maktinstitutioner som påverkar hur dessa 
föreställningar ser ut. Dessa två, föreställningarna och maktinstitutionerna, utgör stommen i min 
analys. För att förstå och förklara mina informanters utsagor använder jag mig dels av tidigare 
forskning, dels av queerteori och postkolonial teori.  

Sexualitet och föreställningar 
Mina informanter har många olika föreställningar om sexualitet, både om heterosexualitet och om 
homosexualitet. Dessa föreställningar utgör tillsammans deras bild av vad sexualitet är. När mina 
informanter talar om den normala sexualiteten talar de alla om heterosexualitet. Dhimbulukweni 
svarar på frågan om hur det namibiska samhället ser på heterosexualitet på följande sätt: 

Dhimbulukweni: /…/ it’s considered as natural and normal. 

Även de andra UNAM-informanterna beskriver heterosexualitet på detta kortfattade sätt. Att de 

inte har mycket att säga om samhällets syn på heterosexualitet kan bero på att de aldrig tänkt på 
saken tidigare samt att de anser att heterosexualitet är något så naturligt, normalt och vanligt 
förekommande att det inte behöver beskrivas. Heteronormativiteten tar sig här uttryck genom 
mina informanters utsagor om att heterosexualiteten är den normala sexualiteten. Detta betyder 
att all annan sexuell identifiering anses onormal, något som Ambjörnsson förklarar med att 
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heterosexualiteten enbart kan existera i relation till en motpol, i detta fall homosexualiteten. 
Ambjörnsson menar dock att denna heteronorm är mycket sårbar eftersom den är beroende av 
samtida sociala och kulturella föreställningar.60 Det finns således inte en enda heteronorm, en 

heteronorm som aldrig omskapats och som därför sett likadan ut genom alla tider, istället 
förhåller det sig som så att heteronormen har förändrats genom historien beroende av olika 
historiska händelser. Heteronormen kan därför förändras när som helst, på grund av vad som 
helst, och på detta sätt är den sårbar. Rosenberg menar att heterosexualiteten har en orubbad 
ställning som naturlig och enhetlig och att dess innebörd är beroende av att homosexualiteten 
definieras negativt.61 Hon anser även att heterosexualiteten genom sin privilegierade ställning har 
gjort att den kunnat upprätthållas som naturlig och självklar.62 Heteronormen i sig är mycket 
sårbar och kan förändras hela tiden, men själva faktumet att heterosexualiteten är överordnad 

homosexualiteten rubbas inte.   
Heterosexualiteten är sålunda av mina informanter ansedd som den normala sexualiteten 

och därför menar flera av dem att äktenskapet, som är heteronormens största byggsten, ska vara 
heterosexuellt och mellan en man och en kvinna. 

Nangula: /…/ the definition of marriage within the Namibian context is limited just to a man 
and a woman. 

Att Nangula säger detta har troligtvis sin grund i att sexualitet i Namibia officiellt i regel endast 
innefattar heterosexualitet. Om sexualitet endast är något som innefattar en man och en kvinna, 
så blir äktenskapet även det något som enbart innefattar en man och en kvinna. Denna bild av 
äktenskapet kräver två saker: dels att man vet vilken sexualitet personerna har, och dels att man 
vet vilket kön personerna har. Detta för att någon som kategoriseras som kvinna förväntas vara 
med någon som kategoriseras som man. Personerna som ingår äktenskap måste enligt 

heteronormen vara heterosexuella och det måste gå att veta att den ena är en man och att den 
andra är en kvinna. Ambjörnsson menar att gränsdragningen mellan man och kvinna är lika viktig 
som gränsdragningen mellan hetero- och homosexualitet, för att upprätthålla det heterosexuella 
normsystemet.63  

Även Kavekotoka har en liknande bild av äktenskapet. Han anser att äktenskapet är för 
heterosexuella och att heterosexualiteten är normaltillståndet för en människa. Han menar att de 
flesta homosexuella män i Namibia går tillbaka till sitt normaltillstånd när de är runt 30 år, och då 
gifter sig och får barn:  

Kavekotoka: It comes a time in life maybe when they are about the ages of thirty and stuff, 
they end up going back to their normal state /…/ 

Minna: Normal is…? 

Kavekotoka: Yeah they start getting married, having kids… 

                                                
60 Ambjörnsson (2006), s. 67 
61 Rosenberg (2002), s. 17 
62 Ibid., s. 85 
63 Ambjörnsson (2006), s. 59 
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Detta kan förstås som att Kavekotoka menar att normaltillståndet för en människa är att vara 
heterosexuell, gifta sig och skaffa barn. Han använder även orden going back to, gå tillbaka till, med 
vilket han implicit säger att alla människor, även homosexuella, börjar sina liv som heterosexuella 

och sedan blir homosexuella, och därför kan alla homosexuella personer också gå tillbaka till 
normaltillståndet, det vill säga till heterosexualiteten. Ambjörnsson menar att sexualiteten är 
lättare att kamouflera än exempelvis hudfärg eller kön. Genom att prata om den syns den inte lika 
lätt som hudfärg eller kön. Garderoben blir därför en plats dit man riskerar att förpassas om man 
inte passar in i heteronormen.64 Med största sannolikhet är det just i garderoben dessa 30-åriga 
homosexuella män befinner sig när de gifter sig med en kvinna och skaffar barn. De vågar inte 
avslöja sin riktiga sexualitet utan väljer istället, mer eller mindre frivilligt, att gömma den i 
garderoben genom att uppfylla heteronormen och gifta sig med en kvinna och skaffa barn. Detta 

är i princip definitionen av ett heteronormativt samhälle, där endast heterosexualiteten ges 
utrymme på den sexuella arenan.  

Mina informanters heteronormativa föreställning om sexualitet visas även i deras utsagor 
om huruvida homosexuella ska få rätt att adoptera barn. 

Minna: But you think it’s important to have one mum and one dad? 

Nangula: Yes. Cause they have both different roles to play with the child’s life. 

Minna: And you don’t think that anybody else can be that role model for them? 

Nangula. A father can never be a mum and a mum can never be a dad. 

Minna: And you think it’s important to have a mum and a dad? 

Nangula: Yes. 

I och med att Nangula svarar på detta sätt, visar hon hur hennes definition av en familj ser ut. En 
familj för Nangula består av två vuxna, där den ena är kvinna och den andra man, och dessa två 

vuxna ska fungera som förebilder för det barn som de också måste ha för att kunna kallas en 
familj. Hon ger alltså prov på föreställningar om den heteronormativa bilden av en familj, och 
därför är homosexuella personer enligt henne olämpliga som föräldrar. 

Ian Swartz menar att det förväntas av alla namibier att de hittar en partner av motsatt kön, 
gifter sig och skaffar barn. Han menar dock att kärnfamiljen är undantaget, inte regeln, i Namibia. 
I det heterosexuella samhället menar han att de flesta mödrar är ensamma och att fäderna ofta är 
frånvarande. Trots detta förväntas alla hitta en partner av motsatt kön och skaffa en familj med 
denna, det vill säga uppfylla den heteronormativa bilden av kärnfamiljen, åtminstone på ytan. 

Amutenya svarar följande på frågan om huruvida homosexuella ska få rätt att gifta sig: 

Amutenya: If they want to be in companion with each other, I don’t think there’s any 
problem for them to do so. If they want to live a married life, they can just do it as other 
people are doing it. Regardless the point that they cannot perhaps have kids, they can still 
adopt if they want a family. So… I don’t see any problem with it. 
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Amutenyas syn på familjen skiljer sig markant från de övriga UNAM-informanternas. Amutenya 
frångår således den heteronormativa föreställningen som innebär att det heterosexuella 
förhållandet med biologiskt barnalstrande som produkt är den enda rätta sortens förhållande. 

Barnalstrandet är en anledning som flera av UNAM-informanterna ger som anledning till varför 
de anser att homosexuella personer är onormala. De menar att homosexuella inte kan få barn, att 
barnalstrandet är viktigt för människans fortbestånd och att homosexuella därför är onormala 
som inte kan få biologiska barn. Enligt Ambjörnsson är svaret på detta att det inte krävs att 
människor är heterosexuella för att det ska födas barn. Det enda som krävs är att ett antal 
kvinnor blir gravida, något som inte kräver att de inblandade lever en viss sorts liv, har en viss 
sorts sex, ingår äktenskap et cetera. Hon menar att heterosexualiteten är ett av många sätt att leva 
sitt liv, men inte nödvändigt för att barn ska födas.65 Mina UNAM-informanter nämner inte att 

det finns flera sätt att skaffa barn, så att åtminstone den ena föräldern är biologisk, utan talar 
enbart i termer av att homosexuella måste adoptera för att skaffa barn, och att denna avsaknad av 
förmåga att få biologiska barn gör dem onaturliga. 

Flera av UNAM-informanterna har föreställningar om att det är farligt för homosexuella 
att öppet visa sin kärlek, och därmed sin sexuella identitet. Heteronormativiteten, med 
konsekvensen att homosexualitet ses som avvikande, onormalt och icke-accepterat, tar sig således 
även uttryck i att mina informanter anser det osäkert för homosexuella att öppet visa sin kärlek 
till varandra. På frågan om hon tror att det är farligt för homosexuella att hålla varandra i handen 

eller på annat sätt visa sin kärlek på huvudgatan Independence Avenue svarar Ndinelago: 

Ndinelago: No, no, no, not Independence. But anywhere else. Anywhere else.  

Minna: The small streets? /…/ 

Ndinelago: Yeah, the small streets. Probably not attack them in public but if they’re walking 
down a ditch, I’m almost certain they’ll get beat on. Yeah… So… cause if you talk to any one 
of them, they don’t go anywhere in, like the dark where it’s not safe. They don’t go to clubs 
and hold hands, unless if it’s a gay club or a gay bar. Cause if it’s just any other bar obviously 
they will be scared 

Anledningen till varför Ndinelago anser det farligt för homosexuella att visa sin sexuella identitet 
har antagligen att göra med att det namibiska samhället är mycket starkt präglat av 
heteronormativa föreställningar om sexualitet, där heterosexualiteten är den enda normala och 
accepterade. Denna heteronormativitet har således som effekt att delar av den namibiska 
befolkningen, som följd av att de inte kan acceptera homosexualitet, inte kan acceptera att 
homosexuella personer uttrycker sin sexualitet på samma sätt som heterosexuella. Denna icke-

acceptans gör att mina informanter inte anser det säkert för homosexuella att visa sin sexualitet, 
då homofobi gör dem utsatta för våld och hotelser.  

Ytterligare en föreställning som kommer till uttryck i intervjuerna är att homosexuella 
personer är dåliga förebilder och därför inte ska umgås med barn eller få adoptera barn. På frågan 
om han tycker att homosexuella i Namibia ska få adoptera barn svarar Kavekotoka: 
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Kavekotoka: I think from my own point of view it’s dangerous. I believe that kid become gay. 
Cause growing up in such an environment will cause him or her to be, you know, non-
heterosexual. 

Minna: You think so? 

Kavekotoka: Yeah, I think so. Because they might not take him to a soccer match or rugby 
match, and that kid will just be watching soapies too, and he’s finding two men kissing all the 
time, he or she will think ”oh, this is normal, I can also get a girlfriend”, you know, ”I’m a girl, 
I can get a girlfriend”, or ”I’m a boy, I can have a boyfriend, it’s normal, my parents are doing 
it”.  

Minna: And that’s a problem? 

Kavekotoka: It’s a problem. And all Namibian society in ten years will be gays and lesbians. 

Problemet med att homosexuella personer skaffar och uppfostrar barn är enligt Kavekotoka 
således att den manliga könsrollen kommer i gungning och att homosexuella föräldrar kan 
överföra sin homosexualitet på sina barn. Den tydligt heteronormativa föreställningen om de 
heterosexuella barnen som ska uppfostras till att bli heterosexuella vuxna manifesteras här genom 
Kavekotokas uttalande. Kavekotoka anser att det finns något i det namibiska samhället som gör 
människor homosexuella. Enligt Rosenberg finns det två läger inom homosexualitetsforskningen: 

essentialisterna och socialkonstruktionisterna. Essentialismen står för en tro på en inneboende 
betydelse i allt och att denna inneboende essens är oföränderlig. Konstruktionisterna å sin sida 
hävdar att även essensen är historiskt betingad, och de granskar de processer som gör att vi anser 
vissa saker givna och naturliga.66 Att Kavekotoka säger att alla människor i Namibia kommer att 
vara homosexuella om tio år om homosexuella personer tillåts adoptera barn och därmed tillåts 
överföra sin homosexualitet på sina barn, betyder att han ser homosexualitet som socialt skapat.  
Han menar att beroende av vilken miljö du växer upp eller lever i, så kan du bli antingen 
homosexuell eller heterosexuell, och för att undvika att fler människor blir homosexuella ska 

homosexuella personer inte tillåtas adoptera. Detta uttalande tolkar jag som att Kavekotoka vill ta 
makten över homosexuella personers sexuella liv genom att förhindra dem från att reproducera. 
Genom att göra anspråk på makten över homosexuella personers sexualitet och förhindra dem 
från att leva ett sexuellt liv, premierar han heterosexualiteten som den enda accepterade 
sexualiteten med rätt att reproducera. 

Detta kan även kopplas till det Nangula säger ovan, att det är viktigt för ett barn att ha en 
mor och en far som förebilder. För att kunna konstrueras som en begriplig kvinna behöver du en 
kvinnlig förebild att identifiera dig med och en begriplig manlig förebild att positionera dig emot. 

Enligt Ambjörnsson kan man se idén om ett naturligt kön som ett sorts normsystem inte bara för 
hur man ska vara som man eller som kvinna, utan även att man ska vara man eller kvinna67. Ett 
barn behöver således en mor och en far för att veta dels hur det ska uppföra sig som man eller 
som kvinna, men även att det ska vara en man eller en kvinna. Det finns två kön, och barnet ska 
veta att det bara kan vara ett av dem. Det finns endast en begriplig sexualitet, heterosexualiteten, 
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som barnet kan tillåtas vara. Om homosexualiteten är en social konstruktion, måste även 
heterosexualiteten vara det, och om det namibiska samhället inte bekräftar homosexualitet, gör 
det att människor skapas till att vara heterosexuella, vare sig de vill det eller inte, och vare sig de 

innerst inne är heterosexuella eller inte.  
Ndinelago har en annorlunda syn på detta: 

Ndinelago: You won’t tell me a kid who was brought up in a gay home will be gay, cause 
most of the gay people right now, were born and raised of a family of a female and a male, and 
they’re gay. So… you can’t tell me a gay… a kid coming from a gay parenthood will be gay, 
that is totally not true. I have a friend who was brought up by gay parents, they’re lesbians, and 
he is a guy, and he’s straight.  

Ndinelagos uttalande kan tolkas på två sätt. Hennes uttalande kan dels tolkas som så att hon är 
mycket öppensinnad och tycker att homosexuella ska få skaffa barn om de vill. Men det kan även 
tolkas som så att hon inte ser någon koppling mellan att föräldrar är homosexuella och att deras 

barn också är det, och eftersom hon inte ser någon ökad risk för att homosexuella föräldrars barn 
ska bli homosexuella, så finns det inte någon anledning att förbjuda dem att skaffa barn. Intolkat i 
det sistnämnda finns då även att om det var större risk för homosexuella personers barn att bli 
homosexuella, så borde de inte få skaffa barn. Tre av mina fem UNAM-informanter menar att 
homosexualitet är något som traderas från en person till en annan, exempelvis från förälder till 
barn. Föräldrar måste därför vara två och de måste vara av två olika kön, en kvinna och en man, 
för att bilden av en familj ska kunna uppfyllas. 

De föreställningar jag hittills beskrivit utgör föreställningar om den heteronormativa 

familjebilden, en familjebild där det enbart finns utrymme för en mamma, en pappa och ett eller 
flera barn. De övriga föreställningarna jag kommer att presentera och analysera nedan, handlar 
om föreställningar om homosexuella personer.  

En del i föreställningen om homosexualitet, tar sig uttryck i att mina informanter ser 
homosexualitet som en handling snarare än som en identitet. Homosexualitet är något man gör, 
inte något man är. Det är en handling, en ovana, som man kan göra sig av med. 

Ndinelago: It’s not OK cause the bible condemns such practices as homosexuality. (Min 
kursivering) 

Ndinelago menar att bibeln förbjuder sådana handlingar som homosexualitet. Hon säger inte att 
bibeln förbjuder homosexualitet, utan säger att den förbjuder homosexuella handlingar. Detta 
kan kopplas samman med det Kavekotoka menar, nämligen att många homosexuella män blir 
heterosexuella när de fyller 30, de går tillbaka till normaltillståndet som han uttrycker det. Detta 

uttalande skulle kunna tolkas som att Kavekotoka tror att homosexualitet är något man enbart 
gör, och som man därför kan sluta med när man känner för det, ungefär som att sluta med en 
sport eller någon annan fritidsaktivitet. Ambjörnsson utgår från Michel Foucaults Sexualitetens 
historia och menar att det genom historien gjorts skillnad på sodomi och homosexualitet där den 
förra anspelade på ett visst beteende och den senare på en identitet.68 Enligt ett queerperspektiv 
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kan sexualitet förstås som en identitet, en handling, ett normsystem eller ett begär. Ambjörnsson 
anser att det inte är viktigt att bena ut vad som är vad utan att istället studera hur sexualiteten 
organiseras och regleras.69 Trots detta vill jag göra en poäng av att mina informanter tenderar att 

se homosexualitet som en handling snarare än som en identitet och att det får konsekvenser för 
hur de ser på homosexuella personer och homosexualitet. Om de är av uppfattningen att det 
endast finns homosexuella handlingar och att det inte finns homosexuella identiteter, finns en 
tendens att de därmed också tror att de homosexuella handlingarna är något man kan sluta med. 

En annan föreställning, som hör ihop med föreställningen om homosexualitet som en 
handling, är föreställningen om att homosexuella personer bara låtsas vara homosexuella: 

Kavekotoka: /…/ you know a gay person, like a gay man or whatever… he will always be 
with women. A lesbian will be with men, it’s just… it’s just a pretend, because at the end of the 
day most of them /…/ gay guys end up pregnating ladies, it’s like [they] are pretending being 
gay, at the same time we don’t like them, because of their practices, it’s… 

Kavekotoka kan här mycket väl ha rätt i att många homosexuella män kommer att vara med 
kvinnor och få barn med dessa kvinnor, och att många lesbiska kommer att vara med män. 

Däremot verkar han inte ha tänkt ett steg längre, nämligen på varför dessa homosexuella män och 
kvinnor i slutändan kommer att vara med någon av motsatt kön. Anledningen är med största 
sannolikhet att de är rädda för att deras familj, deras by och hela samhället kommer att ta avstånd 
från dem om de är något annat än heterosexuella. Således kan det vara av ren rädsla som 
homosexuella män och kvinnor inte vågar leva med någon av samma kön. En rädsla som inte är 
ogrundad med tanke på homofientliga uttalanden från många håll. Ian Swartz påtalar att många 
hbt-personer lever dubbelliv på grund av sin sexualitet: 

Ian: /…/ many gay and lesbian people um… have double lives. They have the life that they 
have at work, that they have in public, and they have the life that they have at home and they 
are private. /…/ when they leave the front doors that morning they go back to heterosexual 
mode um... where they pretend, and the world goes on in that way. 

För att accepteras menar Ian att många homosexuella personer i Namibia måste ha två liv: ett där 
de låtsas vara heterosexuella och ett där de är homosexuella. Ians uttalande kan kopplas till 
Kavekotokas uttalande om att många homosexuella män förr eller senare kommer att gifta sig 
med en kvinna och skaffa barn. Där Kavekotoka menar att de homosexuella männen hittills 
låtsats och att de genom att gifta sig och skaffa barn återgår till sin ursprungliga heterosexualitet, 

menar dock Ian att det istället handlar om ett sätt att accepteras av samhället. Homosexuella 
skaffar barn och gifter sig med någon av motsatt kön för att accepteras av samhället. På så sätt 
kan Ians uttalande ses som förklaringen till Kavekotokas uttalande. 

Föreställningen om att homosexuella personer låtsas, går över i föreställningen att det går 
att förändra en homosexuell person till att bli heterosexuell. Här antar informanterna alltså att en 
person verkligen kan vara homosexuell, men att detta går att förändra. Ndinelago berättar om en 
händelse som påverkade henne mycket starkt. Hon och hennes familj skulle åka upp till 
Ovamboland i norra Namibia. Det var en fest där uppe, de grillade, hade hög musik och umgicks. 
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De unga och de äldre i släkten festade i olika tält i trädgården då plötsligt alla de äldre kom till det 
tält där de yngre höll till. Det var Ndinelagos farbror som bett alla att komma dit. Han började 
sedan förödmjuka sin son, Ozzwa, och kalla honom eshengi, vilket på ovambo betyder bög. 

Ozzwa fick stå mitt i en cirkel medan hans far fortsatte förödmjukelsen. Musiken stängdes av, alla 
kände sig obehagliga till mods. Ozzwas pappa tog sedan in honom i ett rum och började slå 
honom. Ozzwa blev så illa slagen att han fick spendera en månad på sjukhus.  

Ndinelago: To me that was total… there I realised then… that this is a big issue, you just 
don’t hit your son like that, don’t humiliate him in front of the whole family, like that. It was… 
it was bad… Look I’m not sure… it’s kinda contradicting cause after that Ozzwa is straight. 
/…/ maybe he is just pretending cause he got the beating… but…. Right now he’s straight. 
/…/ it’s not accepted, like in my culture it’s not. And they beat the hell out of you and that’s 
why most of the people get married, have kids, cause Ozzwa will one day end up having kids, 
but I know, I know that if he was truly gay, then he is still gay./…/ To me that was the point 
where I realised that this is a more serious thing than everybody else thinks it is. 

Ndinelago säger här att anledningen till varför homosexuella personer i Namibia låtsas vara 
heterosexuella är för att de är rädda för att bli slagna och förödmjukade. Ndinelagos uttalande 
säger oss därför samma som Ians, nämligen att homosexuella helt enkelt inte vågar leva ut sin 
sexualitet av rädsla för att råka illa ut på grund av den. Ndinelagos berättelse visar på hur 
verkligheten för många homosexuella personer i Namibia ser ut idag. En person, som Ozzwa, 

som blir slagen av sin far på detta sätta på grund av att fadern inte kan acceptera sin sons 
homosexualitet, känner sannolikt att valen inte är så många och då kan det mycket väl kännas 
som att det enda som återstår är att försöka att leva heterosexuellt för att på så sätt leva upp till 
familjens önskan. En önskan om en normal, heterosexuell son.  

En sista föreställning handlar om föreställningen att homosexuella män inte är riktiga, 
maskulina män. Flera av informanterna menar att homosexuella män inte är män nog, de är mer 
kvinnor än kvinnorna själva, de svajar med höfterna, pratar med ljusa röster, tittar på såpoperor 
med mera. Bilden av manlighet kommer i gungning. 

Kavekotoka: /…/ it’s all right if you hang around with us and just talk about general stuff, 
not showing off that you are a woman, you know it irritates us, it’s just not right, act like a 
man. Go to the gym, to lift weights with us, but it doesn’t matter, you can be gay, just dress like 
a man, not like a woman. But here in Namibia they overdo it. 

Kavekotoka tycker att de homosexuella männen inte ska visa så tydligt att de är kvinnliga, för det 
irriterar oss, i meningen de heterosexuella. Kavekotoka menar att här i Namibia så överdriver de, i 
meningen de homosexuella, sin homosexualitet. Kavekotoka anser följaktligen att homosexuella 
män inte uppfyller bilden av den maskulina mannen. Den maskulina mannen tittar inte på 

såpoperor, pratar inte med ljus röst och svajar inte med sina höfter. Kavekotoka ger alltså uttryck 
för en väldigt traditionell bild av hur mannen ska vara. De homosexuella männen, som enligt 
Kavekotoka inte uppfyller bilden av manlighet, irriterar honom, vilket antagligen är på grund av 
att han inte vet hur han ska behandla dem. Sannolikt känner Kavekotoka endast till två 
könsroller, den feminina kvinnan och den maskulina mannen, och de män han inte anser 
uppfyller bilden av den maskulina mannen, irriterar honom antagligen på grund av att han känner 
osäkerhet inför dem. Att han väljer att skilja mellan oss heterosexuella och de homosexuella visar också 



 27 

på att han tydligt vill skilja på de feminina männen och de maskulina männen. Judith Butler 
menar att om konstruktionen av genus är oberoende av den könade kroppen, så blir 
beskrivningen av man och maskulin något som kan beteckna en kvinnlig kropp lika mycket som en 

manlig.70 Mina informanter menar dock att om en manlig kropp enbart kan beskrivas med ordet 
feminin så är den skrämmande och främmande. Butler skulle antagligen inte hålla med om att 
dessa homosexuella män, som Kavekotoka inte tycker uppfyller bilden av maskulinitet, frångår 
sina könsspecifika egenskaper, utan istället argumentera för att de är feminina manskroppar. 
Butlers begrepp den heterosexuella matrisen är en modell för genusförståelse som förutsätter att vi 
behöver kulturellt förståeliga kroppar som utgår från stabila kön. Kulturen skapar två begripliga 
kroppar åt oss, med utgångspunkt i två stabila kön: ett kvinnlig/feminint och ett 
manligt/maskulint. Dessa två kön utgör varandras motsatser och det finns inget annat än dessa 

två.71 Kavekotoka ger mycket tydligt uttryck för denna tanke om två kulturellt skapade, begripliga 
kroppar och kön, som inte får frångå normen. 

Amutenya ger även han uttryck för hur den homosexuelle mannen inte uppfyller bilden av 
hur en riktig man ska vara: 

Minna: Why is it abnormal [to be gay] do you think? Why do they [the people in the villages] 
think it’s abnormal [to be gay]? 

Amutenya: I think it’s… because of the role of the men in the community, that they expect 
from men. They expect the men to be like strong, muscular, do the tough jobs, and… now if 
they find one acting like a girl it’s like… he’s not man enough, it’s not acceptable in the 
community. It’s like they see him as he is not contributing anything to the community. 

Amutenyas uttalande säger oss att män förväntas göra det hårda arbetet, men om någon beter sig 
som en tjej så är han inte man nog. Detta visar på att Amutenya menar att det finns män som 
beter sig som tjejer, och dessa är de homosexuella, de feminina, männen. Såväl Amutenya som 
Kavekotoka uttrycker att det finns dels en föreställning av hur den riktige mannen bör vara, stark, 
modig, hårt arbetande et cetera, och dels en föreställning av den homosexuelle mannen som 
någon som inte uppfyller denna heterosexuella manlighet. Mina UNAM-informanter ger här 

uttryck för ett tänkande i dikotomier, man-kvinna, maskulin-feminin, heterosexuell-homosexuell. 
Mannen förväntas vara maskulin och heterosexuell, kvinnan förväntas vara feminin och 
heterosexuell. En man som anses feminin eller en kvinna som anses maskulin avviker från de 
begripliga rollerna, och indelas i kategorin homosexuell. Omvänt tilldelas de homosexuella 
egenskaper utifrån sitt beteende, exempelvis ses en homosexuell man inte som lika maskulin som 
en heterosexuell man, och tilldelas därför egenskaper som feminin och svag. 

Sexualitet och makt 
Föregående diskurs handlade om föreställningar kring sexualitet. Följande handlar om vad som 
påverkar hur dessa föreställningar ser ut och varför de finns. 
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Mina informanter ger alla uttryck för att det finns vissa maktfaktorer som bestämmer hur 
människor i det namibiska samhället talar om sexualitet. Dessa maktfaktorer bestämmer vad som 
är accepterat och vad som inte är accepterat, och de olika maktinstitutionerna har även en 

inbördes maktbalans där vissa beror av andra och vissa har mer makt än andra. Den maktfaktor 
som de flesta av informanterna först och mest spontant nämner är kristendomen: 

Minna: How does the Namibian society talk about sexuality? 

Nangula: Um… since most or more of the Namibian society is partially Christian, they 
perceive sexuality to be just, um… heterosexual, that’s it, they don’t accommodate anything 
else, and anything else beyond heterosexuality is a big no-no, and it’s not allowed, you don’t 
even have to mention them, cause people give you that look, and its weird like ”shut up, you 
don’t know what you are talking about”, you know. So it’s more /…/ heterosexually based. 

Kristendomen och bibeln hyllar det heterosexuella äktenskapet mellan två personer av olika kön, 
ett äktenskap som ska fullbordas genom biologiska barn. Då Namibia har en mycket hög andel 
praktiserande kristna som vill följa den kristna vägen genom livet, speglas det namibiska samhället 
också av bilden av homosexualitet är något fel och syndfullt. Alla de fem UNAM-studenterna jag 

intervjuade talade om sig själv som praktiserande kristna och de går till kyrkan varje söndag. Då 
kristendomen är en så stor del av deras liv, är det sannolikt att de påverkas mycket av hur kyrkan 
talar om homosexualitet och homosexuella personer. Frågan jag ställde Nangula var hur det 
namibiska samhället pratar om sexualitet, och hon säger att samhället enbart talar om 
heterosexualitet. Detta gör att alla människor som inte identifierar sig som heterosexuella 
försvinner i talet om sexualitet, de märks inte, vilket leder till att heterosexualiteten ytterligare 
vinner mark som det normala, naturliga och förväntade. Suzanne LaFont skriver i Decolonising 
sexuality att kristendomen är en av tre starka krafter som formade sexualiteten före 

självständigheten i Namibia. Införandet av den kristna doktrinen med dess patriarkala och 
puritanska moral förändrade existerande sexualideologier. Genom brittiska, tyska och finska 
missionärer under 1800-talet infördes kön som bestämmelsegrund för makt, istället för som 
tidigare klass. Kyrkan införde enligt LaFont också en tystnad kring sexualitet.72 

En annan påverkansfaktor som mina informanter nämner som avgörande för hur 
människor i Namibia ser på sexualitet är kulturen. Kultur ska här förstås som den kultur som 
mina informanters specifika etniska grupp har, vilket i detta fall betyder en ovambokultur eller en 
hererokultur. Det är lite problematiskt att använda begreppet etnisk grupp, då det är vita 

människor, företrädesvis européer, som genom kolonialiseringen delade upp det namibiska folket 
i från varandra skilda grupper. Uppdelningen fanns även innan, men de vita kolonisatörerna satte 
uppdelningen i system och tilldelade de olika grupperna vissa egenskaper och rättigheter som inte 
hade varit lika uttalat innan. Jag har trots detta valt att använda begreppet etnisk grupp för att 
förklara det som mina informanter påtalar, nämligen att det kan finnas skillnader i hur de olika 
etniska grupperna ser på sexualitet.  

                                                
72 Suzanne LaFont (2007a), ”Decolonising sexualities”, I: (red.) Henning Melber (2007), Transitions in Namiba: Which 
changes for whom?, Stockholm: Nordiska Afrikainstitutet, s. 246f 
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Informanterna talar således om sin hemby och sin stam, det vill säga sin etniska grupp, 
som ett samhälle och en kultur med vissa specifika värderingar. Dhimbulukweni menar att 
kulturen bestämmer vilken sexualitet som accepteras: 

Minna: What do you think influences the Namibian society’s view on heterosexuality, of 
heterosexuality? 

Dhimbulukweni: Still culture. /…/ Our culture influences to a great extent our beliefs, what 
we believe in, what we do.  

Minna: Is it only the culture? 

Dhimbulukweni: There’s mainly the culture, yes I think it would only be the culture, yes. 
/…/ Um… culture is a very important part of society. Culture is… it is one of the biggest 
parts of a society, it is the one that shows… points the direction in which the culture… the 
society is moving to. It’s the one that constitutes the beliefs of society, so I think it’s important, 
yeah. So basically anything that… everything that anyone does is mostly influenced by his 
culture. 

Dhimbulukweni menar att kulturen är en av de största delarna av samhället, och att det visar 
riktningen som samhället är på väg mot. Han menar vidare att allting om någon gör, till största 
delen är påverkat av dennes kultur. Alla UNAM-informanterna talar om sig själva som ovambo 

eller herero, och flera gånger säger de att det de säger, gör de i egenskap av ovambo eller herero, 
och att de inte kan tala för hur en damara, en nama eller någon från en annan etnisk grupp skulle 
tala om sexualitet. Sannolikhet är det så att kristendomen och kulturen här hänger tätt samman 
och att det kristna levnadssättet har satt spår i kulturen. Kulturen är säkerligen även starkt 
påverkad av kolonial- och apartheidtiden då utomstående bestämde hur Namibia skulle fungera 
och vara, samt av att kolonialregimerna förstärkte skillnaderna mellan de olika etniska grupperna, 
något som lever kvar än idag. LaFont menar att den långa kampen för ett självständigt Namibia 
har gjort att det finns en vördnad för tradition i den namibiska kulturen. Hon menar att det finns 

en stark önskan att vara namibisk och afrikansk.73 Det kan mycket väl förhålla sig så att mina 
informanter ser sin kultur som mycket viktig och de vill inte göra, säga eller ens tänka något som 
går emot deras kulturs föreställningar. När de nämner att Namibia på många sätt påverkas av 
västvärlden kan det förhålla sig som så att de anser att det finns en maktkamp mellan den 
traditionella kulturen och de nya västerländska tankesätten. Att acceptera homosexualitet kan 
därför anses som att man samtidigt nedvärderar det traditionellt namibiska.  

Ian Swartz svarar följande på frågan hur en homosexuell persons liv skiljer sig från en 
heterosexuell persons liv: 

Ian: Well first I get to tell you that the lives of gay and lesbian people in Namibia are incredibly 
diverse. I think it a) depends on what ethnic group you are from. It is much easier to be a gay 
person in the damara comm… comm… ethnic group that we have in Namibia, or in the nama 
ethnic group that we have in Namibia, than it for instance is being of the coloured or baster 
communities in Namibia. And it is much easier for a coloured or a baster person to find a way 
to live a gay life than it is for a herero or a oshiwambo person in Namibia. And so your 
ethnicity and your culture plays a huge, huge role.  

                                                
73 LaFont (2007a), s. 248 
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LaFont skriver att det finns forskning som visar att damaror är mycket öppnare för 
homosexualitet än vad andra, exempelvis ovamber, är74. Ian poängterar att etnicitet och kultur 
spelar en mycket stor roll i denna fråga. Ian säger även i vår intervju att kultur ses som något som 

är fast, som något som inte kan förändras, och att många människor inte förstår att lika mycket 
som kulturen påverkar dig, lika mycket kan du påverka kulturen. Varför de olika etniska 
grupperna talar om och förstår sexualitet på sinsemellan olika sätt, är svårt att veta, men även en 
av UNAM-informanterna menar att just ovambo är speciellt hårda mot homosexuella. Även 
damaror som jag själv mött har sagt att inom deras kultur är det vanligt att kvinnor har sex med 
varandra eller att män har sex med varandra utan att man ser något speciellt konstigt med det. 
Det kan dock finnas en väsentlig skillnad mellan att ha samkönat sex och viljan att leva hela sitt 
liv med en person av samma kön. 

Möjligheten att leva sitt liv med en person av samma kön som en själv påverkas enligt 
mina informanter starkt av vad ens familj och ens by tycker om homosexualitet. Familjen, eller 
samhället, är således en viktig maktinstitution i Namibia. Amutenya menar att synen på 
heterosexualitet som den normala sexualiteten, gör att alla tvingas agera på ett visst sätt för att på 
så sätt uppfylla förväntningarna om den normala sexualiteten.  

Amutenya: /…/ it’s like you are confined, you are not really practicing what you want to do. 
It’s like… you are forced to act in a certain way, for the sake of the community. 

Detta uttalande kan enkelt sammankopplas med Ndinelagos berättelse om hennes kusin Ozzwa 
som kände sig tvingad av sin far att leva heterosexuellt. Ozzwa känner sig tvingad att agera 
heterosexuellt, vilket i förlängningen kommer att leda till att han kommer att gifta sig och skaffa 
barn enligt Ndinelago. Flera av informanterna vittnar om heterosexualitetens tvingande struktur 
och menar att det inte är accepterat i familjen eller i ens samhälle och by att vara något annat än 

heterosexuell och uppfylla heterosexualitetens mönster, det vill säga skaffa sig en partner av 
motsatt kön, gifta sig och skaffa barn. Enligt Volker Winterfeldt & Tom Fox består ungefär en 
tredjedel av Namibias hushåll av fler än två generationer, det vill säga av såväl barn och föräldrar, 
som av mor- och farföräldrar, och medelhushållet består av 4,7 personer i urbana områden och 
av 5,4 personer i rurala områden75. Att dessa så kallade extended families, utvidgade familjer, är så 
vanliga gör att många lever med i praktiken hela sin släkt i samma hus, vilket gör det svårt att leva 
ut sin homosexualitet om den inte accepteras av någon eller några i den utvidgade familjen, 
eftersom man då inte har någon i sin familj kvar om man lämnar hushållet för att leva sitt eget liv. 

Med tanke på att Namibia saknar en del av det sociala skyddsnät som finns i exempelvis Sverige, 
med a-kassa, försörjningsstöd vid utebliven inkomst, studiemedel et cetera, är många beroende av 
sin familj för att exempelvis kunna studera vid universitet. Om en person blir utstött från sin 
familj på grund av att familjen inte kan acceptera dennes homosexualitet, finns ingen som kan 
betala studieavgifter eller kost och logi medan man studerar vid universitet. Kanske väljer då 

                                                
74 LaFont (2007a), s. 253 
75 Volker Wintherfeldt & Tom Fox (2002), ”Understanding the family sociologicallt in contemporary Namibia”, I: 
(red.) V. Winterfeldt, T. Fox & P. Mufune (2002), Namibia. Society. Sociology., Windhoek: University of Namibia, s. 156 
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många att inte leva ut sin sexualitet av rädsla för att då bli utstött ur familjen och därmed inte 
längre ha möjlighet att studera. 

Flera av informanterna nämner presidenten och regeringen som en viktig maktfaktor i det 

namibiska samhället. De menar att den nuvarande presidenten, och även den förre presidenten, 
har en stor påverkan på hur allmänheten, Namibias befolkning, talar om sexualitet. Nangula 
påtalar presidentens problem med homosexuella personer: 

Minna: Is non-heterosexuality a problem in the Namibian society? 

Nangula: Yeah it is. Cause even the president has a problem with it. 

I och med att Nangula använder ordet cause - eftersom - kan man förstå detta som att eftersom 
presidenten har problem med homosexualitet så har hela befolkningen problem med 
homosexualitet. Alternativt kan man förstå det som att homosexualitet är ett problem eftersom 
presidenten har problem med det, och det är därför ett problem oavsett vad övriga namibiska 
befolkningen tycker. 

Ian Swartz säger att många namibier tenderar att tro på vad regeringsmedlemmar säger om 
homosexualitet och homosexuella personer, och att de motiverar detta med att regeringen 

sannolikt är mycket mer objektiv i sådana frågor än vad TRP är, eftersom TRP har ett personligt 
intresse i att homosexualitet inte klassas som farligt, onormalt eller olagligt. Ian Swartz menar 
dock att den nye presidenten, Hifikepunye Pohamba, på ett enda sätt har förenklat livet för hbt-
personer i Namibia:  

Ian: When we went from Sam Nujoma [the former president] to Hifikepunye Pohamba, which 
is currently our president, the feeling of the country changed very soon after. I think there 
were the fears, and certainly as a gay and lesbian organisation we did not support Hifikepunye 
Pohamba because we believed it would be more of the same, we believed it would be just like 
Sam Nujoma, and there wouldn’t really be a change. But he soon after he became president 
showed that he had his own political identity, that he had own ideas, and he through his 
silence, because he never said a word on gay and lesbian issues, so that he has through his 
silence he’s actually allowed spaces to be open /…/ 

Ian Swartz tycker alltså att livet för honom och andra homosexuella blivit lättare med den nye 
presidenten, trots att denne inte gjort något som direkt förenklar hbt-personers tillvaro. Flera av 
UNAM-informanterna menar att Namibias president inte accepterar homosexuella personer. Ian 
Swartz däremot anser att Namibias president varken accepterar eller inte accepterar hbt-personer 

genom att inte uttala sig i frågan överhuvudtaget. Detta som Ian iakttagit, tyst medhållande, går 
även att se i Namibias konstitution. I konstitutionen står under artikel 10:2, ”No persons may be 
discriminated against on the grounds of sex, race, colour, ethnic origin, religion, creed or social or economic status.” 
Ingen person får diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, etnisk tillhörighet, religion, 
trosbekännelse eller social eller ekonomisk status. Sexuell läggning, eller sexuell identitet, som 
verkligen borde ingå här, nämns inte, vilket är oroväckande. Detta är alltså dokumentet som hela 
Namibia styrs efter, och som är skrivet och bestämt av Namibias regering. Även i dokumentet för 
Vision 2030, som kortfattat är Namibias vision för hur landet ska se ut år 2030, står följande:  

In order to realise the objectives of Vision 2030, the following strategic elements should be 
considered in the long-term perspective plan for Namibia: /…/ (xiv) Upholding human rights 
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and ensuring justice, equity and equality in the fullest sense for all, regardless of gender, age, 
religion, ethnicity, ability or political affiliation76 

Vision 2030 ska följaktligen i ett långtidsperspektiv, upprätthålla mänskliga rättigheter och 
försäkra rättvisa och jämlikhet för alla människor oavsett genus, ålder, religion, etnicitet, förmåga 
eller politisk tillhörighet. Inte heller här nämns sexuell läggning. Amutenya anser att homosexuella 
personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella, och säger att det står i konstitutionen: 

Amutenya: Yes they should have [equal rights] because… the constitution isn’t supposed to 
discriminate against people. They should be offered that equal treatment as everybody else is. 

Att han säger att det inte är meningen (supposed to) att konstitutionen ska diskriminera någon, kan 
tolkas som att homosexuella personer inte bör diskrimineras i Namibia, men att de blir 
diskriminerade trots att ett lands konstitution ska förhindra detta. Ian Swartzs syn och UNAM-
studenternas syn på regeringen och presidenten som en maktfaktor skiljer sig således något åt, 
men alla informanterna, inklusive Ian Swartz, verkar överens om att presidenten och regeringen 
är viktiga maktfaktorer. UNAM-studenterna säger detta mer explicit än Ian Swartz, och den 
senare menar det mer implicit genom att säga att eftersom presidenten inte säger något så har 

hbt-personers livsförhållanden förbättrats, vilket kan tolkas som att om presidenten sa något illa 
om hbt-personer så skulle det påverka hbt-personers liv negativt.  

De fyra maktfaktorer jag hittills presenterat som maktfaktorer som alla mina informanter 
nämner, kristendomen, kulturen, familjen och regeringen, är alla mycket starka institutioner i det 
namibiska samhället. Som sådana påverkar de troligen det namibiska samhället, och det är svårt 
att utkristallisera en av dem som viktigare än någon annan. Detta på grund av att de alla fyra 
beror av varandra. En viss maktbalans kan dock urskiljas. Sannolikt är sexualitetskulturen i 
Namibia starkt påverkad av kristendomens intåg under 1900-talets början och enligt mina 

informanter lyssnar regeringen till kyrkans åsikt vad gäller alla möjliga frågor. Detta ger vid 
handen att regeringen och kulturen är mer beroende av kristendomen än vice versa. Samtidigt är 
många i Namibia, såväl gamla som unga, beroende av det enda sociala skyddsnät de har, nämligen 
familjen. Om familjen inte vill ha med dig att göra på grund av din sexualitet spelar det mindre 
roll vad religionen, kulturen eller regeringen tycker och tänker. Det intressanta är dock inte att 
bestämma vilken av dessa fyra institutioner som har mest makt, utan istället bör fokus ligga på att 
studera hur de kunnat tillskansa sig så mycket makt. 

Dessa fyra maktinstitutioner - kristendomen, kulturen, familjen och regeringen - är alla 

starka maktfaktorer i det namibiska samhället. Något som inte lika tydligt kan ses som en 
institution i det namibiska samhället på samma sätt som dessa fyra är kvinno- och mansbilden, 
det vill säga den bild som det namibiska samhället har av en god kvinna och en god man. Jag vill 
argumentera för att kön inte bör särskiljas från sexualitet, vi behöver tydliga kön för att förstå 
sexualitet, och jag menar att bilden av hur en god kvinna respektive en god man ser ut i det 
namibiska samhället påverkar hur människor också ser på sexualitet. Om det enbart finns två 
begripliga kön i det namibiska samhället kommer det med största sannolikhet att påverka hur den 
                                                
76 Office of the President in Windhoek, Vision 2030, Windhoek: Namprint, s. 42 
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begripliga sexualiteten ser ut. Att jag har valt att se kvinno- och mansbilden som 
maktinstitutioner har att göra med att jag inte vill separera kön och sexualitet och jag menar att 
hur vi uppfattar och ser på kvinnor och män, bestämmer hur vi ser på sexualiteter.  

Flera av mina informanter har en mycket traditionell bild av hur en kvinna respektive en 
man bör vara. 

Amutenya: A good woman… I think that will be /…/ from a traditional way… Then that 
will be like the one who’s able to care for the husband and the kids, provide for them like 
when it comes to food, prepare food, do the housework, yeah. Like… for… in the traditional 
way it’s more perceived as a good woman if you are like more obedient to the husband, like the 
husband says ”do this”, you are obedient, you don’t argue, you just do it. 

Kavekotoka beskriver en god kvinna på liknande sätt. Han menar att en kvinna ska städa huset, 
vara tyst, inte prata hela tiden. Hon ska ha en ödmjuk gästfrihet och erbjuda sin stol till gäster när 
de kommer. Nangulas bild av en god kvinna skiljer sig inte markant från de övrigas, men hon 

skiljer på en god gift kvinna och en god ogift kvinna. Nangulas bild av den goda, gifta kvinnan är 
att hon är lydig och följer de regler som finns. Hon ska ha barn, vara tyst. Om hon har problem 
hemma så ska hon hålla dem hemma och inte prata om dem. Hon ska inte säga emot sin man 
eller göra sin man generad. Hon ska ta hand om barnen och ta hand om hushållet. En ogift 
kvinna får enligt Nangula vara mer som hon själv vill, utåtriktad, arbeta med karriären, säga emot 
om något är fel och göra något åt det. Nangulas bild av hur den ogifta kvinnan är kan mycket väl 
användas för att se hur den gifta kvinnan är, nämligen allt som den ogifta inte är. 

Vad gäller hur en god man beskrivs i det namibiska samhället har mina informanter 

betydligt mindre att säga.  

Nangula: A good man? Takes care of the family. Um… [he should be] a good father. Um… I 
don’t know. I think that. I’m not sure about a good man though. But I think that’s it. 

Minna: That’s it? 

Nangula: Mmm! Just that you should be a good family man, take care of your family, take care 
of your wife. 

Nangula har inte så mycket att säga om hur en god man beskrivs. Det hon kommer på är att han 
ska ta hand om familjen och sin fru samt vara en god far. Även Kavekotoka är mycket kortfattad 
i sin beskrivning av en god man:  

Kavekotoka: BRAVE! He should be able to beat anything that comes in his way. If somebody 
is attacking the family he should be able to stand and take the bullet for the family. 

Såväl Nangula som Kavekotoka ger här uttryck för en mycket traditionell bild av hur en man och 
en kvinna förväntas vara.  De menar att kvinnan förväntas dedicera hela sitt liv åt sin man, sitt 
hus och sina barn, medan en man krasst sett enbart förväntas tjäna pengar och rent ekonomiskt 
ta hand om sin familj. Kvinnan har enligt mina informanter fortfarande förväntningar på sig att 
uppfylla den traditionella bilden av den kristna hemmafrun som struntar i sina egna behov och 
bara ser till sin mans och sina barns bästa. 
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Den 20 maj 1996 skrev dåvarande presidenten Sam Nujoma under Married Persons 
Equality Bill. Denna lag uppfyllde många kvinnorörelsers krav, då den tog bort mannens 
automatiska äktenskapsmakt och hans position som familjens överhuvud. De som opponerade  sig 

mot denna nya lag argumenterade enligt Heike Becker som så att den gick emot de av gud givna 
könsrelationerna. Becker menar även att opponenterna ansåg att afrikansk tradition och 
könsjämlikhet inte är kompatibla med varandra.77 Mina informanter ger tydligt uttryck för denna 
ambivalens. De beskriver bilden av kvinnan och mannen som mycket olika, och mycket 
traditionellt under- respektive överordnade varandra. Enligt Becker har en sådan bild sitt 
ursprung i såväl den afrikanska traditionen som kristendomen. Hon skriver att missionärerna i 
Namibia under 1800-talet omdefinierade könen så att de passade den kristna synen. Den nya 
kristna synen på kön antog den patriarkala formen som då var dominerande i missionärernas 

europeiska hemländer under denna tid. För missionärerna fanns ingen plats för redan existerande, 
lokala former av genusidentiteter och -praktiker. Becker menar även att spridandet av den kristna 
hemmafrun och nya normer för puritanism och nya värderingar fungerade som kontroll av 
kvinnans sexualitet.78 

Diskussion - heterosexualitetens makt i Namibia 
Sexualitet i Namibia är fortfarande ett tabubelagt ämne som tystas ner av såväl utnämnda 
maktinstanser i samhället, som av människorna som bor här. När det pratas om sexualitet är det 
om den normala och förväntade sexualiteten - heterosexualitet - man pratar. Generellt sett tror 
andra människor att du är heterosexuell, och behandlar dig där efter, tills du bevisar något annat. 
Mina informanter framställer alla heterosexualitet som den normala, naturliga och accepterade 
sexualiteten, och deras beskrivningar måste förstås i den specifika kontext som är Namibia. 
Kolonialtiden förde med sig nya värderingar, kristna sådana, in i det namibiska samhället, och 

dess invånare gjorde kristendomen till sin. Under intervjuerna talade mina informanter om olika 
föreställningar de, och övriga namibiska samhället, har om homosexuella personer. Dessa 
föreställningar kan kopplas till specifika maktinstitutioner, maktinstitutioner som följaktligen 
bestämmer hur det namibiska samhällets invånare tänker och tycker om sexualitet.  

Mitt syfte med denna diskussion är att problematisera mina frågeställningar, och med hjälp 
av postkolonial teori och queerteori förstå och förklara mina informanters föreställningar om 
sexualitet samt de olika maktinstitutioner som finns kopplade till dessa föreställningar. Jag vill nu 
återigen aktualisera mina frågeställningar: Vilka föreställningar om sexualitet har unga akademiker 

i Namibia? Vilka maktinstitutioner bestämmer hur dessa föreställningar ser ut? Hur kan dessa 
föreställningar och maktinstitutioner förstås med hjälp av postkolonial teori och queerteori? 

Jag har i min analys beskrivit sex maktfaktorer som påverkar hur mina informanter talar 
om sexualitet: kristendomen, kulturen, familjen, regeringen, kvinnobilden och mansbilden. Alla 
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sex verkar som institutioner i det namibiska samhället och tillsammans formar de mina 
informanters tal om sexualitet. En diskussion om vilken av dessa maktfaktorer som har mest 
påverkan finner jag inte som det mest intressanta här. Det intressanta ligger enligt mig istället i 

hur det kommit sig att just dessa sex utgör vad mina informanter ser som maktfaktorer samt hur 
de verkar i samhället. 

De föreställningar mina informanter har om sexualitet kan delas in under två paraplyn, där 
ett paraply utgörs av föreställningar om heterosexualitet och ett paraply utgörs av föreställningar 
om homosexualitet. Föreställningarna om heterosexualitet är att det är den normala sexualiteten 
och att äktenskap och barnaskaffande endast är till för heterosexuella personer. Föreställningarna 
om homosexualitet utgörs av en diskurs om homosexualitet som en handling, med 
underkategorierna att homosexualitet traderas, att homosexuella låtsas och egentligen, innerst 

inne, är heterosexuella, att det går att förändra en homosexuell person till att bli heterosexuell och 
att homosexuella män låtsas vara kvinnliga.  Ambjörnssons fyra sätt att se på sexualitet - som en 
identitet, som en handling, som ett normsystem och som ett begär efter makt79 - finns alla mer 
eller mindre närvarande i sexualitetsdiskursen som mina informanter beskriver. De har en syn på 
homosexualitet som att det är en handling snarare än en identitet, och således kan man sluta med 
de homosexuella aktiviteterna. Detta har sin motpol i deras samtidiga uttalanden om att alla 
personer i Namibia ska accepteras, även de som inte är heterosexuella. UNAM-informanterna ger 
på så sätt uttryck för att homosexualitet faktiskt är en identitet, något som inte ska behöva 

förändras för att passa in, samtidigt som flera av dem menar att de flesta homosexuella förr eller 
senare i livet blir heterosexuella, gifter sig och skaffar barn. Att sexualitet utgör ett normsystem i 
det namibiska samhället går inte att ta miste på, det finns många och tydliga beskrivningar av hur 
den normala respektive den onormala sexualiteten ser ut, samt hur en kvinna och en man 
förväntas vara för att passa in i den traditionella genusbilden. Flera av mina informanter ger 
uttryck för att homosexuella män i Namibia har en avvikande genusidentitet, det vill säga 
uppfyller inte bilden av den maskulina mannen. Istället beskriver mina informanter de 
homosexuella männen i Namibia som mer feminina än kvinnorna själva är. Rosenberg menar att 

det sena 1800-talet och 1900-talet gjort en skarp åtskillnad mellan homosexualitet och 
heterosexualitet. Hon ser denna uppdelning som den centrala frågan i queerteori, eftersom 
uppdelningen skapat en skillnad mellan heterosexualitet och homosexualitet, och gjort 
heterosexualiteten till den överordnade sexualiteten.80 Carien Lubbe skriver i artikeln Mothers, 
fathers, or parents: Same-gendered families in South Africa att västvärlden har en benägenhet till ett 
mycket binärt tänkande, med motsatspar så som homosexuell-heterosexuell, man-kvinna, svart-
vit et cetera. Hon menar att dessa kategorier är historiskt och kulturellt specifika och att de inte 
har verkat i alla kulturer i alla tider. Lubbe menar att väst-länder och väst-inspirerade länder under 

slutet av 1900-talet har blivit mycket vana vid att använda någon av kategorierna heterosexuell 
och homosexuell för att beskriva människors sexuella identitet. Lubbe anser vidare att denna 
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uppdelning i två olika sexuella identiteter medförde att den ena, heterosexualiteten, blev 
privilegierad.81 Genom européernas kolonialisering av Namibia fördes västerländska tankesätt in i 
landet, tankesätt som förändrade Namibias sätt att tänka och tala om sexualitet. Dessa 

föreställningar lever kvar än idag och bestäms än idag av maktinstitutioner som har sin bas i både 
det för-koloniala, det koloniala och det post-koloniala Namibia. Anledningen till att mina 
UNAM-informanter talar om homosexualitet som onormalt och oacceptabelt, har troligtvis att 
göra med en vilja att beskriva heterosexualiteten som den normala och accepterade sexualiteten. 
Det handlar här följaktligen om en vilja att dela upp verkligheten i dikotomier. De dikotomier 
mina informanter talar om är homosexualitet-heterosexualitet och man-kvinna. De ser dessa som 
tydligt avgränsade från varandra och de gör alla en mycket tydligt uppdelning mellan hur en 
homosexuell person är respektive hur en heterosexuell person är samt hur en kvinna respektive 

en man är. Denna tydliga distinktion föranleder mig att tro att mina informanter behöver två 
tydliga genus som är väl avgränsade från varandra, och två tydliga sexualiteter som är väl 
avgränsade från varandra. Detta anser jag visar på att de koloniala tankarna om ett vi och ett de, 
fortfarande existerar i det samtida Namibia. Loomba menar att det var viktigt för 
kolonialregimerna att definiera sig själva som civiliserade och att definiera den andre som 
ociviliserad och barbarisk82. Det handlade alltså om att upprätta dikotomin vi-de. På samma sätt 
försöker det namibiska samhället med regeringen och kyrkan i spetsen att definiera 
homosexualitet som onormalt och oacceptabelt i kontrast till den normala och accepterade 

heterosexualiteten. 
Ingen av mina informanter nämner kolonialtiden som en viktig händelse som påverkat hur 

det namibiska samhället talar om sexualitet. Att jag ändå väljer att använda mig av postkolonial 
teori för att förstå deras utsagor beror på att jag vill sätta in deras utsagor i en kontext och jag 
anser det då nödvändigt att ta upp kolonialtiden som en viktig faktor som bestämmer hur det 
talas om sexualitet i det samtida Namibia. Jag menar att kolonialtiden har gjort kristendomen, 
kulturen, familjen, regeringen, kvinnobilden och mansbilden till de maktfaktorer som bestämmer 
den namibiska befolkningen föreställningar om sexualitet. Kolonialtiden förde med sig 

kristendomen in i Namibia, och striderna under kolonialtiden har gjort SWAPO till det största 
partiet i Namibia, ett parti som bestämmer på många arenor i Namibia. Kolonialtiden har även 
påverkat de olika kulturerna i Namibia, bland annat genom att föra in nya element men även 
genom att många kulturer idag ser det som viktigt att motsätta sig kolonialtidens påverkan, och 
göra sin kultur motståndskraftig mot främmande element. Dessa kulturer påverkas såväl av 
Namibias historia, av gammal tradition, som av västerländska levnads- och tankesätt, det 
sistnämnda genom fenomen så som MTV, veckotidningar och musikbranschen.  

Panduleni Hailonga-van Dijk skriver i Adolescent sexuality: Negotiating between tradition and 

modernity att Namibias självständighet 1990 betydde slutet på kolonialtiden och skapandet av en 
ny nation. Hailonga-van Dijk talar om ett hybridsamhälle, ett samhälle som influeras både av det 
                                                
81 Carien Lubbe, ”Mothers, father, or parents: Same-gendered families in South Africa”, I: South African Journal of 
Psychology, 37(2), 2007, s. 260 
82 Loomba (2006), s. 117 



 37 

lokala och av det globala. Hon menar här att under kolonialtiden flydde eller flyttade en del 
människor från Namibia till andra delar av världen medan andra stannade kvar. Efter 
självständigheten återvände många av dessa människor som lämnat landet och förde då in nya 

perspektiv och tankesätt som blev en del av samhället lika mycket som de perspektiv och 
tankesätt som de människor som stannat kvar hade. När dessa synsätt och normer blandades, 
såväl de lokala som de globala, uppstod nya, som skapade ett hybridsamhälle.83 Namibia är ett 
land som fortfarande är under stark historisk påverkan från kolonisatörer och missionärer, och 
kolonialtiden och den av missionärerna påtvingade kristendomen har onekligen satt spår i 
Namibias sexualiteter. Att kolonialtiden påverkat Namibia märks egentligen i alla aspekter av 
samhället. Under kolonialtiden förpassades de svarta och färgade invånarna till speciella delar av 
Windhoek, Katutura och Khomasdal, något som märks än idag. Under en promenad eller en 

biltur i Katutura är det sällan man ser några vita som bor där eller ens befinner sig där. 
Segregationen lever fortfarande kvar, såväl i Katutura som i andra aspekter av det namibiska 
samhället: utbildning, arbete, språk med mera. Att säga att kolonialtiden inte påverkat hur 
Namibia ser på sexualitet vore att begå ett stort misstag. Arnfred menar att de som beskrivs som 
svarta inte blev det förrän de vita kolonisatörerna kom till Afrika och bestämde att de skulle vara 
svarta och på så sätt skiljas från de vita. Hon menar att de svarta människorna genom detta inte 
bara tillskrevs en hudfärg med tillhörande egenskaper utan också en sexualitet. De svarta kom att 
identifieras med den råa sexualiteten, den sexuella instinkten. De vita kolonisatörerna gjorde 

genom denna definiering av de svarta som svarta, även en identifiering av sig själva som vita och 
icke-svarta.84 Den koloniala diskursen konstruerade på liknande sätt de koloniserades sexualitet 
som motsatsen till de vitas civiliserade sexualitet. Afrikansk sexualitet, och även afrikanerna själva, 
pekades ut som sjuka, primitiva och okontrollerade och kom att representera det mörka och det 
farliga med den afrikanska kontinenten.85 Denna syn på den afrikanska sexualiteten som en rå, 
ociviliserad och okontrollerad, verkar vara något som mina informanter tydligt vill ta avstånd från 
genom att måla upp en bild av den namibiska sexualiteten som en som enbart syftar till 
barnalstrande, sker inom familjen och med en enda person som är av motsatt kön, det vill säga 

enligt kristna, puritanska normer. Den namibiska sexualiteten målas alltså av mina informanter 
upp som mycket kontrollerad och puritansk, vilket är motsatsen till det som Arnfred beskriver. 
Det kan här handla om en vilja från mina informanters sida att måla upp en bild av Namibias 
sexualiteter som något annat än den bild som tidigare härskat. 

Alla maktinstitutioner som jag tagit upp i min analys: kristendomen, kulturen, familjen, 
regeringen, kvinno- och mansbilden, vill jag mena är starkt färgade av, eller finns till över huvud 
taget som en effekt av, kolonialtiden. Att en majoritet av landets befolkning är praktiserande 
kristna, med kristna värderingar som grund för hur de tycker och tänker är också något som 

                                                
83 Panduleni Hailonga-van Dijk (2007), ”Adolescent sexuality: Negotiation between tradition and modernity”, I: 
(red.) LaFont & Hubbard (2007), s. 131 
84 Arnfred, Signe (2006b), ”Re-thinkning sexualities in Africa: Introduction”, I: (red.) Signe Arnfred (2006), Re-
thinking sexualities in Africa, Stockholm: Nordiska Afrikainstitutet, s. 18 
85 Signe Arnfred (2006a), ”Efendula: Women’s initiation, gender and sexual identities in colonial and post-colonial 
northern Namibia”, I: Arnfred (2006), s. 37 
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starkt påverkar människornas tankar om sexualitet. Arnfred menar att kristendomen starkt 
påverkar hur man ser på sexualitet i Afrika och att den påverkar inte bara hur man ser på 
genusrelationer utan även hur människor ser sig själva, sitt förflutna och sin samtid. Det som idag 

i en postkolonial diskurs beskrivs som traditionella genusidentiteter är snarare något som infördes 
av missionärer under första halvan av 1900-talet.86 Arnfred menar att i takt med att kristendomen 
växte sig starkare genom missionärernas arbete, växte också de kristna normerna sig mycket 
starka i de delar där missionärerna hade fått ett starkt fäste87. Kvinnan tillskrevs rollen som den 
kristna husfrun, en roll som bland annat kontrollerade hennes sexualitet. Arnfred menar dock att 
kristendomen även förde med sig att kvinnan genom det kristna äktenskapet kunde undvika 
polygami från mannens sida eftersom det kristna äktenskapet inte tillåter detta.88 Allt detta som 
Arnfred tar upp är sådant som mina informanter också ger uttryck för. Det som mina 

informanter beskriver som en traditionell kvinno- respektive mansbild, är enligt Arnfred något som 
infördes av missionärerna för bara 100 år sedan. Detta visar på hur stark inverkan kristendomen 
har på den namibiska befolkningen, när de säger att kristendomen tillhör det som beskrivs som 
det traditionella Namibia, trots att det är ett mycket nytt fenomen. Att mina UNAM-informanters 
kvinno- och mansbild synligt är starkt påverkad av kristna värderingar har att göra med att de alla 
definierar sig som kristna med kristna värderingar och har kristendomen som grund för sitt liv 
och sina åsikter. Hailonga-van Dijk menar att det vi förstår som tradition inte är något fast och 
oföränderligt, utan att det i det samtida samhället har utvecklats en hybridiserad tradition, som 

har element av såväl infödda, koloniala, kristna som utländska kulturer89, något som är mycket 
tydligt i mina informanters utsagor.  

För att begripa hur de olika sexualitetsdiskurserna ser ut i Namibia krävs en förståelse för 
såväl hur det samtida Namibia ser ut, som kunskap om Namibias historia, en historia som gjort 
Namibia till vad det är idag. Det är ingen slump att mina UNAM-informanters kvinno- och 
mansbild är så traditionella, att de anser homosexualitet som onormalt och onaturligt, eller att 
deras bild av sexualitet är tämligen enkelspårig; informanterna är alla påverkade av Namibias tid 
som ett koloniserat land, även om de själva bara var några år gamla när Namibia blev självständigt 

har de familjemedlemmar som upplevt såväl kolonial- som apartheidtiden, samt att 
självständigheten inte i ett slag fullt ut raderade alla spår av förtryck i landet. Att mina UNAM-
informanter ser homosexualitet som onaturligt och onormalt har sannolikt sin grund i att många 
vita kolonisatörer förde med sig västerlandets värderingar där homosexuella inte accepterades, till 
Namibia, samt att missionärerna tog med sig kristendomen och kristna värderingar, som också 
ser homosexualitet som onaturligt och inte av gud givet.  

Mina UNAM-informanter talar alla om homosexuella som män. De beskriver att de flesta 
homosexuella personer förr eller senare gifter sig med en kvinna och därmed blir heterosexuella, 

något som implicerar att de anser att homosexualitet är något för män. De beskriver även 
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 39 

homosexuella personer som personer som överdriver sin kvinnlighet och till och med är mer 
kvinnliga än kvinnorna själva, något som även det innebär att de ser homosexuella personer som 
enbart män. Varför de har denna syn på homosexuella personer som enbart personer av 

manskön är omöjligt att veta, men det går att spekulera i att de homosexuella männen syns mer i 
samhället än de homosexuella kvinnorna och därför har mina UNAM-informanter oftare sett 
homosexuella män än homosexuella kvinnor. Det kan även förhålla sig som så att mina UNAM-
informanter som är av manligt kön, som är de som tydligast påtalar de homosexuella männens 
femininitet, känner sig hotade av denna otydliga genusidentitet därför att de själva är män och de 
kan inte spegla sin manlighet i dessa homosexuella män. Mina manliga UNAM-informanter 
kräver att alla människor de möter har en tydlig genusidentitet, det vill säga är tydliga män eller 
kvinnor, och när de möter någon som bryter normen, vet de inte hur de ska hantera dem.  

Mina UNAM-informanter har en mycket traditionell sexualitetsuppfattning och en mycket 
traditionell bild av kvinnan och mannen. Denna traditionella syn har sin grund i kolonialtiden och 
den kristna moralen som under den tiden infördes i landet. De kräver tydliga, begripliga kön för 
att förstå människor de möter, på samma sätt som de kräver tydliga, begripliga sexuella identiteter 
hos människor de möter. De talar om två kön, mannen och kvinnan, och om två sexualiteter, 
heterosexualiteten och homosexualiteten. De ställer dessa två mot varandra och konstruerar på så 
sätt mannen som en motsats till kvinnan och, än tydligare, homosexualiteten som motsats till 
heterosexualiteten. De är alla mycket ambivalenta i sina föreställningar om homosexualitet, och i 

sina föreställningar om vad en kvinna respektive en man förväntas vara. De uttrycker en vilja att 
vara öppensinnade och accepterande mot homosexuella personer, samtidigt som deras högst 
traditionella föreställningar om det samma. Flera av dem uttrycker också att den traditionella 
bilden av kvinnan och mannen inte enbart är av godo, samtidigt som den bild de målar upp 
känns mycket solid och svår att förändra.  

Min studie har givit en försmak på hur man talar om sexualitet i Namibia och vad det finns 
för förklaringar till detta. Sexualitet i det namibiska samhället fortsätter alltjämt att vara ett 
område som är intressant och behöver mer forskning. 

Förslag till framtida forskning 
Ett intressant fenomen som jag dels stött på själv när jag exempelvis befunnit mig i en klädbutik i 
Namibias huvudstad Windhoek och dels läst om och hört om av en informant, är fenomenet 

med så kallade sugar daddies. En sugar daddy kan vara en äldre, vit man som har ett förhållande 
med en yngre, svart kvinna. I utbyte mot att ha ett förhållande med sugar daddien, får den unga, 
svarta kvinnan mobiltelefoner, smycken, kläder och ibland även kursavgifter på skola eller 
universitet betalda av mannen. Jag har även hört att en del taxichaufförer i Windhoek har sex 
med unga, kvinnliga studenter på UNAM och att taxichauffören då har rollen som sugar daddy. 
Denna typ av relation talar de flesta om som förkastlig. Att studera denna typ av sugar daddy-
relationer med perspektivet att det är en form av sexuell relation, utan att för denna skull förkasta 
den, anser jag mycket intressant. I Namibia, och i många andra samhällen, förkastas sexuella 

relationer som på något sätt inbegriper utbyte av varor eller pengar. Därför blir studiet av denna 
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relationstyp mycket intressant ur ett queerperspektiv då den helt klart bryter mot den heteronorm 
som genomsyrar hela det namibiska samhället.  

Sammanfattning 
Min studie har sin bas i fem unga akademikers och en hbt-aktivists tankar om sexualitet i det 
samtida Namibia. Till min hjälp har jag använt diskurspsykologi som metod, där verkligheten ses 
som socialt konstruerad av alla som är inbegripna i den, och queer- och postkolonial teori som 
förutsättning för förståelse. Mitt syfte är att studera hur unga akademiker i Namibia, 18 år efter 

att landet blev självständigt från Sydafrika, tänker om sexualitet samt vilka maktinstitutioner som 
påverkar hur de tänker.  
De unga akademiker jag intervjuat studerar alla vid University of Namibia och Ian Swartz arbetar 
heltid för den namibiska hbt-organisationen The Rainbow Project.  
Namibia var under senare delen av 1800- och första halvan av 1900-talet koloniserat av Tyskland, 
och sedan under nästan hela andra halvan 1900-talet under apartheidstyre från Sydafrika. Den 
koloniala tiden samt apartheidtiden har satt djupa spår i landet såväl på ekonomiska som på 
sociala plan. Forskning visar att homosexualitet i Namibia inte ansågs onormalt eller konstigt 

innan kolonialtiden, men att vita kolonialherrar förde in europeiska värderingar där 
homosexualitet inte accepterades. Bland annat engelska och finska missionärer förde även in 
kristendomen i landet, och därmed även kristna värderingar där kvinnans plats ansågs vara i 
hemmet och underlägsen mannen, och homosexualitet ansågs vara en synd som skulle straffas. 
Jag har utkristalliserat två olika diskurser, en om sexualitet och föreställningar, och en om 
sexualitet och makt. Diskurserna har sin grund i mina informanters uttalanden. Diskursen om 
föreställningar kan delas upp i två underkategorier där den ena utgörs av föreställningar om 
heterosexualitet, där heterosexualitet anses vara den normala och accepterade sexualiteten samt 

att äktenskap och barnaskaffande är förbehållet heterosexuella personer. Den andra 
föreställningen handlar om homosexualitet, där homosexuella personer anses vara dåliga 
förebilder för andra och att de kan överföra sin homosexualitet på andra, exempelvis barn. Denna 
föreställning inbegriper även synen på homosexualitet som en handling snarare än som en 
identitet, och att homosexuella personer därför kan sluta vara homosexuella när som helst. 
Homosexuella föreställs bara låtsas vara homosexuella, och de går att förändra till att bli 
heterosexuella. Sammanfattningsvis betyder detta att heterosexualiteten anses vara naturlig och 
normal, och homosexualiteten anses enbart vara en handling, och därför kan en homosexuell 

person sluta vara homosexuell och istället bli normal och heterosexuell.  
Den andra diskursen, om sexualitet och makt, handlar om de olika maktinstitutioner mina 
informanter talar om. De nämner kristendomen, kulturen, familjen, regeringen, kvinnobilden och 
mansbilden som maktfaktorer som bestämmer hur det namibiska folket, inklusive de själva, talar 
om sexualitet. Mina informanter menar att nästan alla i Namibia är praktiserande kristna och 
därför har kristna värderingar, värderingar som inte tillåter homosexualitet. Med kultur menar 
informanterna de olika etniska gruppernas kultur, och de menar att kulturen är en maktfaktor för 
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att det i de olika kulturerna finns vissa värderingar som man förväntas ha om man ska anses vara 
en äkta ovambo, herero, nama eller något annat. Familjen är en viktig maktfaktor för att den 
utgör det enda sociala skyddsnät de flesta namibier har, i ett land som saknar en fungerade 

socialförsäkring som människor kan överleva på. Det saknas studiestödssystem, varför de allra 
flesta är beroende av att familjen betalar universitetsavgifter, kurslitteratur och hyra i 
studentkorridor. Att komma ut som homosexuell i en familj som inte accepterar homosexualitet 
kan göra att man förlorar detta sociala skyddsnät. Regeringen menar mina informanter är en 
maktfaktor för att hela den namibiska befolkningen lyssnar till vad regeringen och presidenten 
säger, och tar det för sanning. Om regeringen är homofientlig, kommer dessa åsikter att vara 
också folkets åsikter. En mycket traditionell kvinno- och mansbild fungerar som en 
maktinstitution då de är medskapare till heteronormen i samhället, där människor förväntas vara 

på ett visst sätt för att de är kvinnor respektive män, och älska någon av motsatt kön. 
Min studie visar att heteronormen i Namibia är avhängig historiska händelser, där den avgjort 
mest maktfulla är kolonialtiden, med alla nya värderingar som kom med kolonialregimerna från 
Europa. Även idag är sexualitetsdiskursen i Namibia mycket beroende av europeiska värderingar, 
men idag kommer värderingarna in via MTV och veckotidningar. Mina informanters 
föreställningar om sexualitet och kön har sin grund i konservativa kristna värderingar och de 
kämpar med att föra samman dessa med västvärldens perspektiv och förhållningssätt. De lever i 
ett hybridsamhälle som är påverkat av såväl traditionella värderingar, kolonialtiden som av 

västvärldens synsätt.  
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