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Abstract 

Internet has been available for the public during the past thirty years, and is perceived as 

having radically changed the terms of LGBTQ peoples’ possibilities of connecting with 

one and other, especially for LGBTQ people in rural spaces. With a queer 

phenomenological approach, the overall aim of the thesis is to analyze how people come 

to find their way in life from a non-heterosexual position. The aim is more precisely to 

study LGBTQ peoples’ use of social media and how this relates to queer orientations.  

 The main material consists of fifteen interviews with LGBTQ people from the north 

of Sweden, focusing on the usage of digital environments and its importance for the 

informants’ queer orientations. The material also includes online observations from 

Facebook and Qruiser, as well as observations of two rural and queer themed Facebook 

groups and two rotating curated Instagram accounts. From one of these Instagram 

accounts, the entries of three informants living in the north of Sweden were collected. 

The material also includes press material and marketing of the app Grindr available at 

Grindr.com, App Store and the related site INTO.  

 In the thesis, questions about when experiences are made, and where they are made 

are of importance. Particular interest is thus focused on time and geographical location, 

mainly focusing on the north of Sweden. With inspiration from actor network theory, it 

is taken into account how digital materiality, together with time and space, co-create 

conditions for use of social media and the understanding of these types of digital spaces. 

The thesis is centered around themes that came forth in the material: significance of 

digital environments in LGBTQ peoples’ lives, problems and possibilities in relation to 

openness and visibility, and how social media platforms are used to bring about change 

and re-negotiate notions of geographical space and sexual orientation. The thesis shows 

the significance of digital, geographical, human as well as non-human relations and norms 

that are of importance regarding queer orientations and its bearings. 

 

Keywords: LGBTQ, social media, queer, digital practices, ethnography, ethnology, 

Internet, rural, space, Norrland, Sweden  
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Jag kommer ihåg mina stunder vid lånedatorerna på Skellefteå Stadsbibliotek. Stunder 

när tonårstristessen, ångesten, utanförskapet, identitetskrisen och tvivlen stannade av och 

ersattes av känslan av delaktighet. Som en varm famn som öppnades för mig. 15 heliga 

minuter. Ibland när jag hade tur kunde det bli 30 minuter lediga att boka in sig på. Helst 

ville jag ha lånedatorn som var placerad i hörnet där ingen kunde se skärmen. Då kunde 

jag slappna av helt och gå in helhjärtat. De gångerna kunde jag agera på nätet utan att 

fundera över vem som såg, och vem mer som var där i det fysiska rummet. Sajten Sylvia.se 

– för tjejer som gillar tjejer, det var det jag längtade efter att logga in på. Inte för att jag 

visste om jag verkligen gillade tjejer, kanske gillade jag både tjejer och killar. Kanske 

var jag bara nyfiken, kanske, kanske, kanske. Det enda jag visste med säkerhet var att 

inget fick mitt hjärta att slå så hårt som när jag skrev in mina inloggningsuppgifter i rutan 

med texten ”Välkommen, logga in!”. 

* 

 

År 2000 startade sajten Sylvia.se – för tjejer som gillar tjejer och deras vänner samt dess 

tvillingsajt Sylvester – för killar som gillar killar och deras vänner.1 Under ett par år 

utgjorde dessa digitalt medierade rum betydelsefulla gemenskaper för många hbtq-

personer. Det var också just här jag fann mitt första queera sammanhang i en 

heteronormativ omvärld. Mina egna erfarenheter har tjänat som inspiration till den här 

avhandlingen, och har dessutom gett mig riktning i arbetet med den. Min historia är dock 

långt ifrån unik och många andra hbtq-personer delar liknande erfarenheter av att vända 

sig till digitala rum sökandes efter queera sammanhang (jfr Norrhem et al. 2015; 

Johansson 2006).  

 Avhandlingen handlar om hur sådana sökanden har gått till och hur digitala miljöer 

har betydelse i hbtq-personers liv. Den bygger på intervjuer med hbtq-personer som har 

vuxit upp i norra Sverige, men också på observationer av digitala miljöer – hur dessa 

används konkret, och hur deras design och funktioner skapar villkor för användning. 

Funderingar kring betydelser av geografisk kontext i relation till hbtq-personers digitala 

erfarenheter har funnits med mig genom hela processen. Till en början var detta dock mer 

                                                             
1 Sylvia och Sylvester var som mest populära under de första verksamhetsåren, men fanns i bruk 
fram till 2019.  
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omedvetet men allteftersom lät jag dessa tankar få mer utrymme. Utifrån en idé om att 

geografiska förhållanden kan ha betydelse för hur nätet erfars och vad det ”är” och 

möjliggör, så utgår studien från norra Sverige som geografisk kontext.  

 Övergripande handlar den här avhandlingen om att finna sin väg i livet utifrån en icke-

heterosexuell position. Syftet är mer precist att studera hbtq-personers användning av 

digitala miljöer och hur detta kan ha betydelse för queera orienteringar. I avhandlingen är 

frågor om när erfarenheter görs och var de görs viktiga. Särskilt intresse riktas mot hur 

tid och geografisk situering, men också digitala materialiteter, skapar villkor för 

användningen av och förståelsen för digitala miljöer. Vilka betydelser tillskrivs digitala 

miljöer när hbtq-personer berättar om sina liv? Vilka problem och möjligheter pekas ut i 

relation till öppenhet och synlighet i digitala kontexter? Hur används digitala miljöer för 

att åstadkomma förändring och omförhandla betydelser av geografiska rum och 

sexualitet? 

 

Kontext 

Varför Norrland?  

Kunde avhandlingen lika gärna skrivas med en utgångspunkt i ett material som samlar 

erfarenheter av att leva utanför urbana centrum i södra Sverige? Skulle liknande 

berättelser och erfarenheter framkommit i en sådan studie? Detta är frågor jag ofta fått 

när jag berättat om mitt avhandlingsämne. Mitt svar på frågorna är till viss del ja, men jag 

menar att det finns betydande materiella och diskursiva förutsättningar som är specifika 

för Norrland och som skiljer denna geografiska kontext från övriga Sverige. Inte minst 

finns skillnader i avstånd och infrastruktur som möjliggör förbindelser till större städer. 

Men det finns också starka föreställningar om att norra Sverige är annorlunda från resten 

av Sverige. I den svenska självbilden som modern och tolerant finns också en 

föreställning om Norrland som ”efter” och associerat med såväl machomaskulinitet som 

homofobi (Eriksson 2008:371). Det finns också norrländska självbilder som gör skillnad 

på norrlänningar och andra, och som delvis baseras på en känsla av att som det som det 

uttrycks i Daun (1969:22): ”vara en av statens förnämsta ’mjölkkor’” (jfr även Lundgren 

2013).  
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 Det viktigaste argumentet för att lyfta geografisk kontext som betydelsefull är dock 

att det är en omständighet som ofta nämndes och gjordes viktig i materialet. Utan att jag 

alltid ställde direkta frågor om geografisk kontext till informanterna återkom de ändå ofta 

under intervjuerna till föreställningar om och faktiska levnadsvillkor i olika delar av 

Norrland.  

 Tidigare forskning har också lyft omständigheter som skulle kunna förklara 

norrländska kontexter som särskilt betydelsefulla. Historikern Svante Norrhem (2001) 

har exempelvis beskrivit Västerbotten som tydligt präglat av kristna konservativa 

värderingar. Han påpekar bland annat hur frikyrkliga samfund som Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen EFS har haft en stark påverkan i människors liv, inte minst i 

Västerbottens inland. Norrhem hänvisar även till etnologen Marianne Liliequists (1991) 

studie om nybyggarsamhällen där gudsfruktan, hög arbetsmoral och strävsamhet utgjorde 

obevekliga ideal. Barn inpräntades tidigt dessa värderingar och att kropp och sexualitet 

var befästa med skam. Därför skulle inte sådana saker talas om. Sådana värderingar menar 

Norrhem har bidragit till att homosexuella liv i hög utsträckning omgärdats av tystnad 

och osynliggörande.  

 Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att Norrland inte är något enhetligt och 

entydigt, även om regionen ibland omtalas på det viset. Norrhems studie utgick från 

empiri som behandlade homo- och bisexuella personers livserfarenheter under 1950- och 

1980-talen. Under stor del av denna tidsperiod var homosexualitet fortfarande betecknat 

som en psykisk sjukdom och de lagliga rättigheter och skydd som hbtq-personer innehar 

idag saknades. Möjligheterna till öppenhet såg alltså helt annorlunda ut i norra Sverige, 

likväl som i Sverige i stort. Dock, som Eriksson (2008; 2010) visar i sin forskning, tycks 

diskursen om Norrland som en i synnerhet macho och homofob geografisk kontext bestå 

även under senare årtionden, och reproduceras genom bland annat populärkultur där en 

sådan Norrlandsbild är framträdande.  

 Det geografiska området Norrland varierar vad gäller befolkningstäthet, materiella 

och ekonomiska förutsättningar. Det är stor skillnad mellan att leva i Umeå och att leva i 

exempelvis Jorm, Delsbo eller Haparanda. Detta gäller befolkningen överlag, men också 

specifikt för hbtq-personer där möjligheter till sociala gemenskaper och stödstrukturer 

varierar inom avhandlingens geografiska avgränsning. Vad en person kommer ut till, och 
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genom vilka rum och sammanhang, varierar således beroende på bostadsort och 

tidsperiod. 

 

Queer organisering i norr 

När RFSL Umeå startade 1972 var föreningen den enda organiserade träffpunkten norr 

om Sundsvall för homosexuella och bisexuella kvinnor och män.2 Idag finns 

lokalavdelningar i Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund, Umeå, Skellefteå, Piteå älvdal 

och Luleå och Norra Norrbottens län. Hbtq-rörelsen i norra Sverige är relativt livfull i 

slutet av 2010-talet, dels med aktiviteter i RFSL:s regi, dels genom flertalet andra hbtq-

aktörer. Initiativ till aktiviteter kommer både från föreningar, exempelvis konceptet 

Lesbisk frukost, och från privatpersoner.3 Även projekt som Lesbisk Odyssé och Queering 

Sápmi kan nämnas. Dessa har resulterat i flertalet nya kontaktnät, tillfälliga mötesplatser 

och ett synliggörande av hbtq-kultur i norra Sverige och Sápmi. På flera orter i norra 

Sverige firas också Pride.4 Ett antal kommuner i norra Sverige har också stöttat och 

initierat hbtq-relaterad verksamhet, exempelvis genom regnbågsveckor och andra publika 

evenemang, så väl som fortbildning av personal inom skola och omsorg. Hbtq-perspektiv 

återfinns även inom kommunala verksamheter exempelvis på bibliotek genom så kallade 

regnbågshyllor.5 I intervjuerna är det dock många av informanterna som berättar om sina 

uppväxtorter i Norrland som isolerade, utan möjligheter till hbtq-sammanhang. Detta kan 

delvis förstås mot bakgrund av att i många av de orter i norra Sverige som idag har en 

                                                             
2 RFSL har sedan starten 1950 varit en viktig politisk aktör i det svenska majoritetssamhället, såväl 
som en organisation med stor betydelse bland annat genom att skapa social gemenskap mellan hbtq-
personer. 
3 I några observerade Facebook-grupper bjuds det exempelvis in till utflykter, picknicks, gemensam 
träning och förfester. Lesbisk frukost är ett nationellt koncept som drivs lokalt på flera orter i 
Sverige. Konceptet har initierats av föreningen Lesbisk Makt. 
4 I Sverige pågår en sorts Prideboom där framförallt mindre orter omfamnar Pridekonceptet med 
stolthet i centrum. Genusvetaren Anna Olovsdotter Lööv uppmärksammar dock hur stolthet inte 
nödvändigtvis handlar om att hbtq-personer ska kunna ta plats, och att närvaron av hbtq-frågor i 
Pridefestivalernas program inte alltid är självklara (se Liliequist et al. 2019:109). 
5 Umeå stadsbibliotek var år 2012 först i Sverige med att inrätta en permanent regnbågshylla 
(minabibliotek.se/regnbagsbiblioteket). I norra Sverige återfanns vid slutet av 2010-talet även 
regnbågshyllor på biblioteken i Dorotea, Norsjö, Lycksele, Malå, Storuman, Vilhelmina, Skellefteå, 
Östersund och Åsele. 
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mer synlig hbtq-rörelse har initiativen till exempelvis Pridefestivaler och etableringen av 

RFSL:s lokalavdelningar först kommit på senare år. 

 Tillgången till mötesplatser för hbtq-personer i norra Sverige är trots många initiativ 

fortfarande jämförelsevis begränsad mot för storstadsområden, och främst centrerat till 

städerna i Norrland. Inom ramen för den här studiens geografiska avgränsning pekas 

framförallt Umeå ofta ut som ett betydelsefullt centrum med en relativt hög koncentration 

av hbtq-personer.6  En stor variation mellan olika kommuner i norra Sverige i relation till 

hbtq-personers situation visas i RFSL:s kommunundersökning. Undersökningen har 

syftet att ”uppmärksamma landets kommuner på det ansvar de har för att alla deras 

invånare ska kunna tillgodogöra sig kommunens verksamhet på ett likvärdigt sätt oavsett 

sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck” (Jonsson 2015:5).  

 I kommunundersökningen rankas Sveriges samtliga kommuner utifrån sex 

parametrar; kommunens verksamhet, skolan, utbildningsinsatser, hbtq-samhällets 

infrastruktur, utsatthet för hatbrott, och attityden till hbtq-personer. Den högsta 

placeringen inom norra Sverige har Luleå kommun som tionde högst rankad nationellt. 

Nästa kommun inom norra Sverige är Gävle på trettonde plats, Sundsvalls kommun på 

sjuttonde plats och Umeå kommun återfinns på plats tjugoåtta i undersökningen. 

Bottenplaceringarna utgörs av Bjurholm och Åsele kommun. I botten syns även flertalet 

andra kommuner i Västerbotten och Norrbotten (Jonsson 2015:33ff).  

 RFSL:s kommunundersökning tycks på så vis bekräfta en bild av norra Sverige som 

särskilt homofobt och med bristande resurser att tillgodose likvärdigt bemötande, vård 

och kommunal service oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Samtidigt 

talar undersökningen också emot en sådan förståelse då flera kommuner inom 

avhandlingens geografiska avgränsning återfinns bland de första femtio av totalt 

tvåhundraåttionio kommuner. Undersökningens parametrar för att ranka kommuner bör 

dock tas i beaktning för vilka resultat den redovisar. Om en ser till parametern ”utsatthet 

för hatbrott” så är det inte på grund av denna som exempelvis Åsele och Bjurholms 

kommun har fått låga placeringar. Sett till bara den kategorin är exempelvis Stockholm 

                                                             
6 Genom åren har Umeå också haft ett rikt utbud av hbtq-kultur med aktiviteter skapade av och för 
hbtq-personer och med en årligt återkommande Pridefestival sedan 2006. Hbtq återfinns ofta även 
som ett perspektiv i det övriga kulturutbudet. Det ska dock understrykas att det under årens lopp 
också har funnits många aktiva eldsjälar bland annat i Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Piteå och 
Luleå med omnejd. 
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långt mer hotfullt för hbtq-personer. Inte heller parametern ”attityd till hbtq-personer” är 

någon framträdande orsak till bottenplaceringarna. Snarare kan de låga betygen bland 

kommuner i norra Sverige förklaras utifrån bristande insatser från kommuner, skola, 

utbildningsinsatser och hbtq-samhällets infrastruktur. De tre första kan på så vis 

åtminstone delvis förstås och förklaras som en konsekvens av bristande ekonomiska 

förutsättningar.  

 Resultaten i RFSL:s kommunundersökning ger indikationer på det urbana som norm, 

vilket blir synlig bland annat genom snedfördelningen av ekonomiska medel mellan 

större och mindre kommuner. Men också utifrån ett queert perspektiv då det urbana 

rummet i undersökningen medvetet eller omedvetet görs till en förutsättning för queera 

liv.  

 

Internets förändring 

Under de cirka trettio år som internet funnits tillgängligt för allmänheten så har vad 

internet är, vad det innehåller, hur det styrs, hur det nås, samt hur det tänks och talas om 

radikalt förändrats. Detta gäller både hur nätet förståtts och behandlats inom 

forskarsamhället, men är även synligt i informanternas berättelser. Under intervjuerna gör 

informanterna både reflektioner utifrån digitala miljöer som de använder vid 

intervjutillfället, men deras berättelser inrymmer även återblickar på tidiga 

nätgemenskaper och internet när det var något relativt nytt. En viktig kontext till 

avhandlingsmaterialet ges genom att blicka tillbaka på några forskningsstudier som 

speglar den digitala teknologins utveckling och hur nätet genom åren genomgått ett antal 

stora förändringar.  

 Vid internets intåg under 1990-talet betraktades nätet allmänt som en annan värld, och 

beskrevs med science fiction-narrativ som ”cyberspace” (Gibson 1984). I detta cyberrum 

kunde vardagslivet undflys och föreställningar om internet som kroppslöst och anonymt 

var vanligt förekommande (Berg 2015:17ff). Inom den tidiga internetforskningen var det 

vanligt att utgå från att nätet skulle befria människor från fysiska begräsningar vad gäller 

den egna kroppen och dess förmågor, och att anonymitet därför var relativt enkelt att 

uppnå. Detta speglas i flera av de pionjärstudier som gjordes där identitetsskapande och 

identitetslekar i nätrum ofta stod i fokus. Ett viktigt bidrag är psykoanalytikern Sherry 
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Turkles studie Life on the screen (1995) där hon argumenterar för nätet som en sorts 

identitetslaboratorium där människor, i avskildheten från det fysiska livet och kroppens 

fysiska förutsättningar, hade möjlighet att leka och experimentera med sin identitet. 

Turkle menade att nätet fungerade som en sorts övergångsutrymme och att identitetslekar 

på nätet var stärkande upplevelser som senare kunde tas med tillbaka till det fysiska livet. 

Även Howard Rheingold betonar i studien The virtual community (1994) nätet som ett 

sätt att fly det fysiska livet med betoning på möjligheterna att skapa gemenskaper 

oberoende av tid och geografiska rum. I Rheingolds studie beskrivs nätet utgöra ett eget 

rum där livet också kan levas utan de begräsningar som råder ”utanför”.  

 I senare studier rörde sig forskare alltmer bort från föreställningen om internet som 

ett kroppslöst och fantasifullt cyberspace, och utgick istället ofta från att förstå och 

studera nätet som ett socialt sammanhang. Annette Markham (1998) var en av de första 

att påvisa en kontinuitet och, i viss utsträckning, en integrering mellan det digitala och 

det fysiska livet. Online och offline förstods i hennes studie alltså som kontinuerliga 

dimensioner av vardagslivet. Trots detta närmande till en upplösning av gränser mellan 

digitala och fysiska kontexter behöll även Markham föreställningen om det digitala som 

delvis frånskilt den materiella kroppen och fysiska platser och rum. Sociala sammanhang 

och fysiska och digitala livsvärldar kunde därmed fortsatt, med relativ lätthet, separeras.  

De digitala miljöer som var tillgängliga i internets initiala skede, vilket vanligen kallas 

”webb 1.0”, hade oftast en statisk form (Jones 2014).7 Internet var under denna period 

också relativt glesbefolkat. Den begränsade användarskaran utgjordes dessutom ofta av 

en tekniskt kunnig grupp. De tillgängliga sociala forum under denna tid bestod till största 

del av textbaserad kommunikation vilket möjliggjorde att den fysiska kroppens utseende 

och funktioner potentiellt kunde få en sekundär roll i individers självpresentationer och 

kontaktskapande. 

 Under 2000-talet skedde ett par stora förändringar som dramatiskt förändrade vad 

internet var. Detta skiftet är vad som kallas för webb 2.0 och som kort sammanfattat 

handlar om att nätet övergick från att vara en statisk plats till att i stor utsträckning baseras 

på användargenererat innehåll (Jones 2014:4; se även Berg 2015:45). Det är också i detta 

                                                             
7 Det är dock svårt att definiera eller dra någon absolut gräns mellan webb 1.0 och 2.0 och dessa 
uttryck har således begränsad användbarhet. Dock kan understrykas att några av de större 
förändringarna i internets utveckling sammanfaller ungefär inom samma tidsperiod. Att nätet 
sammantaget därmed genomgår en stor förändring kan därför betraktas som ett paradigmskifte.  
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skifte som sociala medier uppkommer. År 2003 startade Myspace som ofta nämns som 

en av världens första sociala nätgemenskaper. Två år tidigare, 2001, startade Wikipedia 

som är en fri encyklopedi vars innehåll skapas och utvecklas av användarna. Bland de 

avhandlingsrelevanta sociala medierna så släpptes Facebook år 2004 (men kom dock att 

nå den breda allmänheten kring 2006–2007), och Qruiser, som är profilerad mot hbtq-

personer i Norden, lanserades 2006.  

 En annan betydande förändring under 2000-talet var den så kallade mobila 

revolutionen som inleddes 2007 med att företaget Apple lanserade den första 

smartphonen på marknaden.8 Genom att nätet därigenom kunde nås från mobila enheter 

blev nätets ”ingångar” inte längre begränsade till fasta geografiska platser (exempelvis en 

lånedator på ett bibliotek eller en stationär gemensam familjedator). Via smartphones, 

bärbara datorer, läsplattor med mera, blev istället digitala miljöer möjliga att nå från alla 

fysiska platser, förutsatt att täckning fanns.  

 Vid slutet av 2010-talet i Sverige är mobilnätet utbrett och täckning är möjlig från de 

flesta geografiska kontexter i landet (Davidsson & Thoresson 2017). Idag finns också 

flertalet teknologiska lösningar för att synas och se andra, exempelvis mikrofoner och 

webkameror som möjliggör videosamtal, röstmeddelanden, bilddelning och mycket mer. 

Det finns även påtagliga relationer mellan fysiska kroppars varande i den fysiska världen 

och digitala miljöer, och teknologi som stödjer dessa förbindelser. Martin Berg 

(2015:43ff) tar upp ett exempel med pulsband som kopplas samman med smartphones för 

att skapa data till sociala medier om kroppens aktivitet och rörelse vid en löprunda. I mitt 

material beskrivs även hur så kallade platsbaserade algoritmer, som är vanliga i 

dejtingappar, konstruerar digitalt innehåll utifrån användares geografiska positioner.9 

Således kan nätet förstås som något förkroppsligat (Hine 2015).  

 Under åren har internet förändrats och hur människors praktiker och sätt att 

kommunicera via nätet har tagit nya former. Även forskarsamhällets sätt att förstå och 

                                                             
8 Redan 1994 släppte dock IBM en smartphone på marknaden. Denna telefon kallades ”Simon 
Personal Communicator” (SPC), men såldes dock inte i några större upplagor. SPC saknade den 
slimmade design som moderna smartphones har, men kom på många andra sätt att bli stilbildande 
för många av de modeller som finns tillgängliga på marknaden idag. 1997 användes termen 
smartphone för första gången av företaget Ericsson, men det var alltså först i samband med Apples 
lansering av den första ”Iphone” som smartphone-revolutionen verkligen kom i gång.  
9 Exempelvis appen Grindr som jag analyserar i avhandlingskapitlet ”Grindr: Närhet och avstånd”. 
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studera digitala miljöer och digitala praktiker har över tid förändrats. Exempelvis känns 

det i dag mycket långt bort att beskriva internet och digitala miljöer som något enbart 

virtuellt, eller som avskilt från det fysiska livet. Snarare är det digitala i hög utsträckning 

integrerat i, en förlängning eller förstärkning av, och/eller överlappande av fysiska 

kontexter (Hine 2015; 2016:25). Medievetaren Mark Deuzes uttryck ”media life” (2012) 

fungerar mot denna bakgrund bra för att beskriva hur människors vardagsliv numera 

oftast levs i flera olika rum och platser, såväl digitalt som fysiskt. Det är alltså inte alldeles 

enkelt att längre dra några absoluta gränser mellan ”offline” eller ”online”, och det har 

också i stor utsträckning förlorat sin mening att göra en sådan uppdelning. Det digitala är 

bara ytterligare en del av människors varande i världen.  

 

Tidigare forskning  

Avhandlingen kan placeras i ett internationellt forskningssammanhang bland det alltjämt 

växande antalet studier som på olika sätt handlar om att vara människa i en digital tid, 

genom praktiker, rum, gemenskaper och sociala sammanhang som uppstår i relation till 

digitala teknologier. I synnerhet ansluter avhandlingen till forskningsfält om hbtq-

personers erfarenheter i relation till digitala praktiker.  

 Internet har beskrivits som en arena för sexuella, romantiska och sociala kontakter för 

både äldre och yngre personer oavsett sexualitet (se t ex Döring 2009; Bertilsdotter 2012). 

Digitala miljöer används av många som ett sätt att utveckla och undersöka sin sexualitet 

och bli en del av en gemenskap (Bertilsdotter Rosqvist 2007; 2012; Lever 2008; Heino et 

al. 2010). Digitalt medierade gemenskaper har dock i flertalet studier beskrivits ha 

särskild betydelse för hbtq-personer då samhället i stort är heteronormativt (se t ex Berry 

& Martin 2003; Johansson 2006; Bromseth 2006; O'Riordan & Phillips 2007; Gray 2009; 

Mowlabocus 2010; Pullen & Cooper 2010; Craig & McInroy 2013; Tudor 2018). Löftet 

om anonymitet i digitala kontexter har exempelvis ansetts avgörande för hbtq-personers 

komma ut-processer. Flera tidigare forskningsstudier menar att hbtq-personer i denna 

anonymitet kunnat ge uttryck för sina identiteter och begär utan risk för homo- och 

transfobi som dikterade villkoren för användarnas liv offline (Eadie 1993; Correll 1995; 

Kitchin 1998; Barnhurst 2007). Digitala miljöer kan på så vis förstås fungera som trygga 

rum. Digitala miljöer har också beskrivits som centrala för queert identitetsskapande och 
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självpresentation (Gray 2009; Alexander & Losh 2010; Cooper 2010; Pullen 2010; 

Sundén & Sveningsson 2012; Craig & McInroy 2013; Duguay 2016). Detta framkommer 

även i studier med särskilt fokus på transidentitet (Berg 2008; Bremer 2011; Raun 2012; 

2015). I studier från slutet av 2010-talet uppmärksammas dock att den tidigare lovordade 

anonymiteten inte längre är lika självklar och att öppenhet ofta kräver nya strategier och 

förhållningssätt (se t ex Fox & Warber 2015; Duguay 2014; Tudor 2018). 

 Som Szulc (2014) påpekar baseras en majoritet av de tongivande studierna på empiri 

från nordamerikanska, anglosaxiska och australienska forskningskontexter. En 

övervägande del av detta material är också situerat i urbana miljöer. Min avhandling utgör 

således ett nyanserande bidrag till fältet genom att empirin i huvudsak utgår från norra 

Sverige som geografisk kontext.  

 Avhandlingen sällar sig också till det ökade intresset för digitala praktiker och 

fenomen inom svensk etnologi. Tidigare har bland annat datoranvändning och datorspel 

utforskats av Barbro Johansson i avhandlingen Kom in och ät! Jag ska bara dö först… 

Datorn i barns vardag (2000), och onlinespelet World of Warcraft skriver Peder Stenberg 

om i sin avhandling Den allvarsamma leken (2011). Under senare år har digitala praktiker 

uppmärksammats bland annat genom Hanna Janssons avhandling Drömmen om 

äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på Internet (2017) där olika former av 

berättande och kommunikation via bloggar och hemsidor undersöks. Bland senare 

forskning kan även Robert Willims (2019) studie om digital integrering i hushållet 

nämnas, samt Peterson McIntyre (2019) som har studerat digitalisering och konsumtion. 

Etnologiskt intresse har även riktats mot frågor om så kallad digital ”self-tracking” i 

boken Imagining Personal Data. Experiences of Self-Tracking (Fors et al. 2020).  

 Det har tidigare även gjorts ett par etnologiska studier som behandlat hur digitala 

miljöer varit viktiga för politisk mobilisering och identitetsformering, både genom att de 

gör individer synliga för varandra som grupp och för att digitala miljöer kan utgöra viktiga 

rum för meningsutbyte. Ett exempel är Anna Johanssons avhandling Självskada (2010) 

som handlar om hur diskussionsforum på nätet fungerar som meningsbärande 

mötesplatser för personer med självskadebeteende. Digitala miljöer som formas av sina 

användare domineras ofta av vissa stilar som gör en del uttalanden mer möjliga än andra. 

Hur detta kan se ut och hur sådana stilar också producerar identiteter har beskrivits, bland 

annat med fokus på konstruktioner av landsbygder (Lundgren & Johansson 2017).  
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 I Signe Bremers avhandling Kroppslinjer (2011) beskrivs hur transpersoner som 

genomgår könskorrigeringsprocesser använder internet som subjektiverande rum för 

motstånd. Politisk mobilisering och identitetspolitisk kamp framkommer också i 

folkloristen och etnologen Coppelie Cocqs studier om Twitter och andra sociala medier 

där samisk identitet och aktivism tar form (Cocq 2015; Cocq & Lindgren 2016). Även 

Kim Silow Kallenberg et al. (2017) har med utgångspunkt i Facebook-gruppen 

”Glesbygdsgirls” skrivit om digitala miljöer som en arena för både synliggörande av 

genuskonstruktioner i relation till landsbygdsområden och diskussion däromkring. 

Snarlika betydelser framkommer även i mitt material i relation till queer identitet och 

norra Sverige som geografisk plats. I senare studier visar Cocq hur digitala medier 

möjliggör att skapa egna rum och öka synlighet för urfolk (Howard & Cocq 2017; Cocq 

& DuBois 2020). På ett liknande sätt beskriver jag och Anna Sofia Lundgren hur 

Instagram och Facebook används för att skapa nya bilder av landsbygder, bland annat 

genom användande av hashtags (Lundgren & Liliequist 2020; se även Sjöstedt Landén 

2017). Detta är också teman som jag utforskar närmare i avhandlingskapitlet ”Ute på 

landet”.  

 Tematiken plats, rum, sexualitet och identitet är däremot betydligt mer utforskad inom 

svensk etnologi. Ett relevant bidrag är Michelle Göranssons avhandling Materialiserade 

sexualiteter (2012) som handlar om hur normer kring kön och sexualitet skapas och görs 

verksamma via materialiseringar i stadsrum. Bland de studier som på olika sätt är 

relaterade till avhandlingens geografiska fokusering på norrländska kontexter utgör Åke 

Dauns Upp till kamp i Båtskärsnäs (1969) ett tidigt exempel. Dauns studie behandlar 

arbetarprotesterna mot nedläggningen av ett sågverk i Norrbotten. Här kan även Kjell 

Hansens avhandling Välfärdens motsträviga utkant (1998), Barbro Blehrs Lokala 

gemenskaper (1994), Anette Forsbergs Kamp för bygden (2010) och Angelika Sjöstedt 

Landéns avhandling Moved by relocation (2012) nämnas, samt arbeten av Anna Sofia 

Lundgren och Bo Nilsson (se t ex Nilsson & Lundgren 2015, 2018; Lundgren & Nilsson 

2018). Flertalet av dessa berör effekterna av politiska processer och beslut som på olika 

vis görs betydelsefulla i relation till föreställningar om Norrland som plats och fenomen.  

Perspektiv på Norrland som region utforskas av flera etnologer i antologin Brännpunkt 

Norrland (Öhman & Nilsson 2017), bland annat en artikel om självbild i 

glesbygdsmiljöer i Frostviken och Lierne (Liliequist & Westum 2017). Olika perspektiv 
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på människors förhållningssätt till rumslighet och rörlighet i norra Sveriges inland är 

temat för antologin Periferins landskap (Johansson 2002). Med fokus på hela Sverige 

lyfter även antologin Moderna Landskap (Saltzman & Svensson 1997) viktiga perspektiv 

för denna avhandling på hur grupper på olika sätt upplever, värderar och lever sina liv på 

icke-urbana platser. Marianne Liliequist har i flertalet studier bidragit med kunskap om 

identitet i relation till plats, genus och etnicitet (se t ex Liliequist 2015; 2009; Liliequist 

& Cocq 2014; 2017; se även Nilsson 1999). 

 Det finns även några avhandlingsrelevanta studier från angränsande discipliner som 

delvis berör liknande frågor och/eller tematik som min studie. Dessa studier har därför 

utgjort viktiga ”samtalspartners” under min forskningsprocess. Boken En annan stad 

(Lindholm & Nilsson 2002) som handlar om homoliv och mötesplatser i Göteborg mellan 

åren 1950–1980 har bland annat varit användbar. Även om studiens empiriska exempel 

är förlagt till en storstad i södra Sverige och tidsmässigt utspelar sig innan internet fanns 

så har den bidragit med viktiga perspektiv på betydelser av queera rum.10 Exempelvis ger 

den kunskap om hur queer social samvaro organiserades även i rum som egentligen inte 

var avsedda för ändamålet, och hur queera mötesplatser upprättades i det heteronormativt 

ordnade stadsrummet (se även Nilsson 1995; 1998; 2016).  

 I avhandlingen Queera livslopp (2016) fokuserar Anna Siverskog på äldre lhbtq-

personers livsberättelser och livslopp. I detta intervjumaterial återfinns bland annat 

queera orienteringar i relation till plats. Siverskogs studie har bland annat gett mig viktiga 

insikter i hur hbtq-personers livserfarenheter bör förstås utifrån de tidskontexter de görs. 

Medie- och kommunikationsvetaren Matilda Tudor belyser i sin avhandling Desire Lines 

(2018) flera aspekter av digital användning och queera orienteringar där liknande 

erfarenheter även framkommer i mitt material, med skillnad att hennes empiriska material 

är förlagt i storstäder i Ryssland och informanternas erfarenheter har gjorts i relation till 

den specifika geografiska kontexten. Tudors studie är också avgränsad till homo- och 

bisexuella mäns erfarenheter.  

 Tudor och Siverskog har, utöver vissa likheter mellan deras och mitt empiriska 

material, också använt sig av queer fenomenologi som teoretisk ingång i respektive 

                                                             
10 I boken används egentligen inte ordet queer annat än för att beskriva ett teoretiskt perspektiv, 
men jag använder ändå queer i detta sammanhang som en beteckning för rum som organiserats för 
andra former av social samvaro än heteronormativt kodat umgänge. 
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analysarbete. Då jag också har utgått från Sara Ahmeds queera fenomenologi så har deras 

respektive studier även fungerat som goda exempel på praktisk tillämpning av teorin.   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Orientering, riktning och desorientering 

I analysen har jag framför allt lutat mig mot Sara Ahmeds teoretiseringar av begreppen 

orientering (eng: orientation) och riktning (eng: bearing) för att begripliggöra relationer 

och konstruktioner av kroppar, rum och objekt. I Ahmeds originaltexter baseras flera av 

de centrala begreppen på ordlekar och konnotationer som inte helt enkelt låter sig 

översättas från engelska till svenska. Jag har gjort en översättning av begreppen som jag 

anser passar för ändamålet. I mina tillämpningar av begrepp från Ahmeds queera 

fenomenologiska tankegods har jag förhållit mig till den återkommande dubbeltydigheten 

i originaltexterna.  

 För mig beskriver begreppet orientering ett sökande och en del av en pågående 

blivandeprocess – att vilja bli och vara, men också att faktiskt handla på ett visst sätt. 

Detta är vad som gör en kropp orienterad i en viss riktning. Ahmeds queera 

fenomenologiska teori (Ahmed 2006; se även 2004; 2010) utgår likt den traditionella 

fenomenologin från att kroppen är utgångspunkten för uppfattningen om världen och 

kroppens relationer till världen (se t ex Merleau-Ponty 1989; Frykman & Gilje 2003). 

Ahmed menar att sexualitet kan förstås och förklaras i spatiala termer: ”If orientation is a 

matter of how we reside in space, then sexual orientation might also be a matter of 

residence; of how we inhabit spaces as well as ‘who’ or ‘what’ we inhabit spaces with” 

(Ahmed 2006:1). Orientering handlar om kroppen som startpunkt varifrån en vänder sig 

mot eller från vissa saker, sammanhang och kroppar. Vidare menar Ahmed att kroppen 

förser en med perspektiv genom vad den möter (Ahmed 2006:8). Kroppen är på så vis, 

som etnologen Signe Bremer (2011:38f) uttrycker det, en ”upplevande kropp”.  

 Varande i och erfarande av världen sker genom vad Ahmed kallar för utsträckningar 

(eng: extend into space), vilket jag förstår som de sätt kroppar tar plats. Detta kan handla 

om vad en föreställer sig kunna göra, men också i konkret mening vad olika kroppar kan, 

får, uppmuntras eller tillåts göra, eller hindras från att göra i vissa rum och sociala 



 

 15 

kontexter. Kroppar påverkas och formas av sin omgivning (Ahmed 2006:8f), med andra 

ord påverkas den upplevande kroppen av vad den möter i tid och rum. Utifrån 

maktperspektiv och idéer hämtade från queerteoretiker så gör Ahmed en poäng av att alla 

människor inte kan röra sig likadant i världen. Möjliga utsträckningar sker alltid i relation 

till maktstrukturer och normer i givna kontexter (Ahmed 2004; 2006). Exempelvis 

riskerar queera kroppar att stöta på motstånd eller uppleva sig obekväma i 

heteronormativt kodade rum och sammanhang. En utsträckning mot ett samkönat 

begärsobjekt – vare sig det handlar om att överhuvudtaget känna begär eller om att 

upprätta en relation – kan i ett sådant rum till exempel hindras eller försvåras av homofoba 

uttryck i omgivningen. På grund av risk för sådana reprimander kan queera livsutrymmen 

också i någon mån förstås som begränsade, även om inte alla hbtq-personer faktiskt i 

praktiken begränsar sig. 

 Begreppet riktning kan metaforiskt beskrivas som en linje eller en väg. Annorlunda 

uttryckt utgör riktning en kurs medan orientering handlar om att hålla eller följa en viss 

kurs. Skillnaden är alltså att orientering handlar om kroppars göranden medan riktning 

visar vägen. Riktning innefattar även temporalitet. Att vara riktad handlar alltså inte bara 

om vägval som görs i nuet, utan också om att vara riktad mot en specifik föreställd 

framtid. Vissa händelser, känslor, begär och/eller ageranden i enlighet med dessa begär 

förväntas således ge en viss typ av liv. Exempelvis inrymmer en heteronormativ 

orientering också förväntningar på vad ett heterosexuellt begär ska innefatta, även i en 

föreställd framtid om en sådan riktning följs (Ahmed 2006:20; 2010).11 Jag menar därför 

att riktning också skulle kunna förstås i vidare mening som livsriktningar, det vill säga, 

riktningar som våra liv stakas ut efter. 

 Riktningar kan bli mer och mer cementerade och svåra att avvika från ju mer de 

trampas upp (Ahmed 2006:21, 84–87, 91). Detta gör somliga riktningar normativa och 

att orientering i sådan riktning förefaller ”naturlig”. Den (hetero)normativa riktningen 

kallar Ahmed för ”the straight line”, en ordlek där ordet straight på engelska både betyder 

                                                             
11 Ambjörnsson och Jönsson (2010) belyser att det är centralt att anträda den föreställda framtiden 
på ett visst sätt och i en viss ordning för att, som Ahmed uttrycker det ”hålla rätt kurs” (Ahmed 
2006), exempelvis att skaffa barn när en befinner sig i en viss ålder (jfr även Freeman 2007). De 
som så att säga anländer i fel tid, eller lever sina liv fel ordning riskerar på så vis att hamna i en 
”osamtidighet” (Ambjörnsson & Jönsson 2010:11). Annorlunda uttryck skevar dessa liv mot ett 
förväntat livslopp, och den som skevar är, vad Ahmed skulle benämna det som, ur kurs. 
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rak och heterosexuell. Det handlar alltså om livet som en tänkt rak väg utan avstickare 

från det normativa (som i någon mån också kan tänkas vara överblickbart likt en 

raksträcka). Orienteringar i vissa riktningar gör att saker blir tillgängliga eller 

otillgängliga, och vissa saker längs med vägen blir således aldrig ens tänkbara utan har 

genom anträdandet av en viss väg redan blivit bortvalda (Ahmed 2006:66). Genom 

orienteringar riktas således kroppar mot eller från något. 

 Människor som inte följer normativa livsriktningar framstår ibland som obekväma för 

andra och sig själva. Ahmed talar om denna känsla i termer av desorientering (eng: 

desorientation). Detta kan förstås som en emotionellt kostsam position då det betecknar 

ett tillstånd av att vara vilse eller att ha ”tappat sin riktning”. Samtidigt kan denna position 

också förstås som en möjlighet att ”gå sin egen väg”. Att däremot följa normativa 

livsriktningar, och att därför mer obehindrat kunna sträcka ut sig i världen, jämför Ahmed 

med bekvämligheten som infinner sig när kroppen får sjunka ner i en väl insutten fåtölj. 

I en sådan känsla ryms både att ”känna sig hemma” och en trygghet i att röra sig i det 

familjära (Ahmed 2006:136). Känslor – såsom känslor av desorientering och 

hemmahörande – är alltså betydelsefulla för hur kroppar orienteras och riktas: 

”/../emotions shape what bodies do in the present, or how they are moved by the objects 

they approach” (Ahmed 2006:2). Informanterna uttrycker exempelvis hur de på grund av 

rädslan för att saker ska ske, eller för att deras orienteringar ska leda dem i riktningar där 

olycka förväntas, undviker att sträcka ut sig i världen eller rikta sig åt ett visst håll.  

 Ahmeds queera fenomenologi har varit viktig i arbetet med avhandlingen då teorin 

belyser hur individers val är förbundna med föreställda liv och hur människor ”blir till” 

genom att orientera sig på vissa specifika sätt. Tillämpat på mitt material har queer 

fenomenologi gett förståelse för informanternas orientering. Det har också gett redskap 

att förstå hur normativa riktningar konstrueras och hur detta har betydelse för 

informanternas rörelser till och från såväl digitala som geografiska rum vilka uppfattas 

som begärliga eller hotfulla. 
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Perspektiv på plats och rum  

Det visade sig ganska tidigt i fältarbetet att geografiska kontexter hade betydelse för 

informanternas digitala orienteringar. Detta innebar att jag kom att intressera mig för om 

och hur digitala orienteringar förhåller sig till spatiala maktrelationer.  

 I materialbearbetningen behandlar jag informanternas orienteringar och varande i 

världen som något som oftast tätt sammanvävt sker både på och i digitala och fysiska 

platser och rum. Jag använder i avhandlingen begreppet rum framförallt som en analytisk 

term som omfattar alla de normer, föreställningar, sociala sammanhang och den samvaro 

som uppstår i relation till faktiska platser, såväl digitalt som fysiskt. En digital miljö som 

Qruiser eller en krog kan utgöra en plats, medan digitala funktioner, umgängesnormer 

och de känslor av trygghet eller otrygghet som platsen ger upphov till gör den digitala 

miljön eller krogen till ett rum. Plats är således en yta eller ett specifikt område där 

rumsliga relationer sker. Rum och plats förstår jag samtidigt delvis som synonymt då 

”platser liksom rum består av och är formade av institutionella och ekonomiska strukturer 

och sociala relationer som överskrider specifikt inringade territorier” (Rönnlund & 

Tollefsen 2016:23; se även Massey 1994). Viktigt är alltså att jag förstår rum som ett 

begrepp som omfattar geografiska platser i lika hög grad som digitala, och som också 

inkluderar föreställningar om sådana platser. Jag lutar mig här mot geografen Doreen 

Masseys (2010) förståelse av rum som utsträckta och involverade i sociala relationer. 

Detta kallar hon för maktgeometri (eng: power geometry). Rum och platser ser jag således 

inte som några absoluta avgränsade enheter eller territorier.  

 Likt Massey beskriver även statsvetaren Malin Rönnblom (2014:5) nödvändigheten i 

att spatiala maktanalyser också bör förstås i relation till andra privilegiesystem. 

Rönnblom använder sig av begreppet territoriell maktrelation för att diskutera ett urbant 

tolkningsföreträde, vilket hon menar både kan handla om vem som sätter agendan för 

vilka politiska frågor som ska diskuteras, och vilka beslut som ska tas. Det kan också 

handla om ojämlik fördelning av resurser, samt synen på gles- och landsbygder som mer 

problematiska än städer (Rönnblom 2014:5). Makt förstår jag på så vis som sammanvävd 

med rumslighet.  

 Min utgångspunkt är att rum formar sociala processer, men också det omvända att 

rum konstrueras genom sociala processer (se t ex Massey 1994; 2005; se även Valentine 

1993). En plats blir alltså en viss typ av rum beroende på hur den används. Hur rummet 
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är ordnat gör också något med den sociala samvaron som kan ta form i det rummet. 

Exempelvis kan rum förstås som orienterade i en viss riktning. Bland annat talar Ahmed 

om “Sexualization of space, as well as the spatiality of sexual desire” (2006:1), men i 

synnerhet påtalar flertalet kulturgeografer och geografer inom fältet Geographies of Sex 

and Sexualities rum som sexualiserade och organiserade utifrån förväntningar kring vissa 

former av social samvaro (se t ex Brown & Browne 2016). Gill Valentine har också 

bidragit med värdefulla perspektiv på hur rum förändras över tid och hur ett och samma 

rum kan upplevas olika för olika personer vid olika tidpunkter på dygnet (Valentine 

1993).  

 Med avstamp i dessa tänkanden kring rum och plats synliggör jag rumsliga 

konstruktioner av geografiska platser som centrum eller periferier i det empiriska 

materialet. Jag lägger särskilt fokus på hur sådana konstruktioner får betydelse i relation 

till informanternas användande av digitala miljöer. Jag uppmärksammar också hur 

riktningar konstrueras utifrån spatiala maktrelationer. I flera tidigare forskningsstudier 

om hbtq-personers liv beskrivs exempelvis urbana rum som föreställt viktiga för queer 

identifikation och tillblivelse (se t ex Weston 1995; Bech 1998; Nordström & Norrhem 

2000:19; Halberstam 2005). Denna dominerande riktning har dock nyanserats i andra 

forskningsstudier (se t ex Wimark 2014; Siverskog 2016) men är fortfarande relevant för 

min studie. Mot bakgrund av idékomplex kring urbana rum som norm är min förståelse 

att olika geografiska rum kan vara och göras centrala för queera orienteringar. 

 

Perspektiv på materialitet 

Avhandlingsstudien fokuserar främst hbtq-personers orienteringar, men jag menar att 

konstruktioner av rum och riktning ofta också sker i samproduktion med icke-mänskliga 

objekt. Dessa kan till exempel vara tekniska enheter, algoritmer, grafiska gränssnitt och 

funktioner i digitala miljöer, men också geografiska platser. På så vis förstår jag alltså 

utöver informanterna även icke-mänskliga materialiteter som aktörer i avhandlingen.12 

                                                             
12 Ofta används termen aktant istället för aktör eftersom det flyttar fokus från det antropocentriska 
sättet människor oftast är vana vid att tänka om och betrakta världen genom (Callon & Latour 1981). 
Jag anser dock att aktör på ett adekvat sätt förmedlar idén om tings förmåga att agera, även om det 
inte rör sig om medvetna ageranden, utan agens. Jag har därför valt att konsekvent använda 
uttrycket aktörer, väl medveten om problematiken.  
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Jag menar på så vis att agens inte är förbehållet informanterna, utan att icke-mänsklig 

materialitet också har förmågan att göra något (Callon & Latour 1981; se även Alaimo 

& Hekman 2008; Pyyhtinen & Tamminen 2011:140). Pyyhtinen och Tamminen (2011) 

menar att exempelvis att hus, flygplan, mobiltelefoner och missiler inte bara utgör en 

bakgrund eller är passiva objekt som är beroende av människors handlingar för att själva 

få effekt. Istället kan icke-mänskliga aktörer självständigt producera effekter och få saker 

att hända. Exempelvis har den mat vi äter en förmåga att göra oss mätta, ge oss allergiska 

reaktioner, och tillgången till mat och vatten är också en fråga om överlevnad för fysiska 

kroppar (Pyyhtinen & Tamminen 2011:140). Inom Ahmeds queera fenomenologiska 

tankegods (Ahmed 2006), såväl som inom den klassiska fenomenologin, ses 

identitetskonstruktioner på detta sätt som sammanflätningar mellan människor, 

omgivningar och olika former av objekt (se t ex Husserl 1969). En utgångspunkt är att 

subjektivitet och materialitet inte utesluter, utan istället förutsätter varandra (Frykman & 

Gilje 2003). Detta påminner även om utgångspunkter inom aktörnätverksteori (ANT) – 

att följa flöden och relationer som konstrueras och omkonstrueras genom samverkan av 

olika typer av mänskliga och icke-mänskliga aktörer som tillsammans ingår i vad som 

inom ANT kallas för ett nätverk (Latour 1998).  

 I det empiriska materialet blir det synligt hur materialitet har betydelse för 

informanternas orienteringar och vilka riktningar som ens blir möjliga. Materialitet har 

också betydelse för vilka rum som konstrueras som statusfyllda eller ej. För att förstå 

denna samkonstruktion av rum och riktning har jag, i likhet med många andra etnologer 

(se t ex Nilsson 2000; Knuts 2006; Forsemalm 2007; Hyltén-Cavallius 2007; Frihammar 

2010; Alftberg 2012; Lundquist 2018; Melander 2018; Nystrand von Unge 2019) tagit 

inspiration av aktörnätverksteorins framhävande av relationen mellan olika typer av 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer (Callon & Latour 1981; Latour 2007). I min studie 

innebär det till exempel att även om en digital miljö som Instagram är skapad av 

människor är grafiska gränssnitt och funktioner av så pass stor betydelse för hur 

användarna kan agera i den specifika miljön att det är rimligt att tala om dem som aktörer 

i egen kraft. Teknologi agerar emellertid ibland också på egen hand, exempelvis 

algoritmer, som är konstruerade att fungera efter en viss logik, exempelvis genom att 
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avgöra vilka av alla inlägg på Facebook som blir synliga för olika användare. Vad denna 

logik får för utfall i praktiken kan dock inte alltid förutses eller bestämmas av användarna 

och på så vis innehar algoritmen agens. Platsbaserade algoritmer i appar som Grindr 

fungerar också som gatekeepers i någon mening då dessa utifrån GPS-koordinatorer från 

användarnas smartphones avgör vilka användare som blir synliga och möjliga att kontakta 

i appen, medan andra filtreras bort.  

 Dessa tankar är viktiga i avhandlingen och motiverar att visst fokus riktats mot 

relationer och sammanflätningar mellan informanterna, geografiska rum, texter, bilder 

och funktioner i digitala miljöer. Även om icke-mänskliga aktörer har betydelse för hur 

rum och användning tar form är det dock inte tal om teknisk determinism, utan de digitala 

miljöer som berörs i studien ska samtidigt förstås som sociala konstruktioner baserat på 

människor användning av digitala rum (jfr Castells 2001:48).  

 

Metodologiska utgångspunkter 

Jag har valt att söka svar på mina avhandlingsfrågor genom att använda en kombination 

av olika typer av material och metoder för materialinsamling som jag kommer att ge en 

mer fullödig presentation av under rubriken ”Material och tillvägagångssätt”. Fältarbetet 

har kommit att omfatta närvaro både i fysiska och digitala sammanhang. Även om inte 

studien fullt ut bedrivits i digitala miljöer, eller innefattat digitala metoder så har jag till 

stor del influerats av digital etnografi som metodologi (Postill & Pink 2012; Varis 2015; 

Pink et al. 2016; Hine 2016; 2017). Detta innebär etnografiska tillvägagångssätt som är 

applicerbara på specifika tids-rumsligheter och förutsättningar digitalt. Jag ser däremot 

inte digital etnografi som någon radikalt annorlunda eller ny etnografisk praktik, snarare 

en etnografi som metodologiskt söker anpassa sig till de förändrade förutsättningar och 

villkor som det digitala tillför forskningsprocessen.  

 I en metodbok argumenterar Piia Varis (2015:11) för att digital etnografi inte ska 

förstås som ett antal fasta tekniker för att utföra den etnografiska praktiken, istället bör 

digital etnografi förstås som ett förhållningssätt. Det är också så jag har använt det genom 

att influeras av delvis förändrade förutsättningar för hur, var och med vilka förutsättningar 

min studiefråga kunnat undersökas. Bland annat har jag behövt fundera kring definitionen 

av fältet och dess in- och utgångar. Framförallt har jag sett det nödvändigt att fundera 
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några extra varv kring forskningsetik och forskarpositionen (jfr Pink et al. 2016; Varis 

2105; franzke et al. 2020), inte bara under fältarbetet utan under forskningsprocessen som 

helhet.   

 

En etiskt driven metodologi 

En viktig fråga som jag ställde mig inför starten av arbetet med avhandlingen var hur och 

varifrån material kunde samlas in. Vilka rum kunde jag få tillträde till och med vilken rätt 

och/eller nytta skulle jag i rollen som forskare beträda digitala rum? Etik har i samtliga 

av mina metodologiska val utgjort en överordnad faktor. Jag har i forskningsprocessen 

tagit stöd av den etiskt drivna metodologi som förordas av Anette Markham (2006): 

”ethics is method and method is ethics”. Med detta menas att etik bör forma metodval 

och att forskaren ska vara lyhörd och inkännande för vad som är etisk hållbart i alla stadier 

av forskningsprocessen. Etik är i Markhams mening inte något som kan eller ska bockas 

av i de inledande forskningsstadierna, utan en etisk hållbar praktik bör utgöra förgrunden 

från projektidé till genomförande, och även i den slutgiltiga presentationen av 

forskningsresultat. Detta utgör också stommen i aktuella forskningsriktlinjer utgivna av 

Association of Internet Research (AoIR) för studier som involverar digitalt material 

och/eller beforskar praktiker, rum eller sociala sammanhang som uppstår i relation till 

digitala miljöer (franzke et al. 2020).  

 Den gemensamma utgångspunkten i AoIR:s riktlinjer är att det inte är möjligt att 

diktera en universell uppsättning riktlinjer för forskning i digitala sammanhang. Då 

internet är i ständig förändring måste sådana riktlinjer vara flexibla, och det måste finnas 

en lyhördhet för vad som kan anses vara rätt och riktigt i olika digitala kontexter 

(Markham & Buchanan 2012; Ess 2017; Zimmer & Kinder-Kurlanda 2017; franzke et al. 

2020). AoIR förordar därför att förhålla sig till etik som en situationsbunden praktik, och 

att forskaren inför varje enskild fältarbetssituation bör göra avvägningar vad gäller 

deltagarnas behov av skydd och integritet i relation till forskningsbehovet (Ess 2002; 

Markham & Buckhana 2012; franzke et al. 2020). En liknande hållning återfinns i SIEF:s 
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policydokument för datahantering inom etnologisk och folkloristisk forskning oavsett i 

vilken typ av kontext forskningsmaterialet samlats in.13  

 Med utgångspunkt i nämnda policydokument och etiska riktlinjer har mitt etiska 

förhållningssätt under hela forskningsprocessen varit en inkännande praktik där jag varit 

lyhörd för vad som kan anses såväl etiskt som moraliskt hållbart i olika sammanhang. 

Etiska överväganden har exempelvis beaktats i valen av vilka digitala miljöer som 

observerats och vilken information som har samlats in. Jag har dock inte enbart utgått 

från en etiskt driven metodologi i de digitala inslagen i forskningsprocessen, utan har 

även vidtagit etiska åtgärder i relation till framställning. Dessa åtgärder innefattar att i 

vissa fall göra mindre förändringar i materialet av varifrån en informant sägs komma 

ifrån, eller att ändra andra för studien irrelevanta detaljer om till exempel personer som 

förekommer i informanternas intervjuer. Jag ser detta som en extra åtgärd utöver den 

standardanonymisering som återfinns i Vetenskapsrådet forskningsetiska regler och 

riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.14 Jag har också medvetet valt 

att inte göra några djupare presentationer av varje enskild informant. Med detta menar jag 

att jag främst använder empiriskt material för att exemplifiera de teman som framträdde 

under intervjuerna, snarare än att djuplodat analysera enskilda personers livsberättelser. 

Fokus ligger således på erfarenheterna i sig som exempel och representationer av hbtq-

liv, snarare än på de enskilda personerna.  

 För att ytterligare värna om informanternas anonymitet, och för att skydda de digitala 

miljöer som jag har observerat, har jag i vissa fall blandat in ett visst mått av fiktion i det 

autentiska materialet som inhämtats från digitala kontexter. Denna praktik ser jag som ett 

sätt att kunna ge exempel från de miljöer jag har observerat, utan att behöva citera 

enskilda inlägg, eftersom ordagranna citat kan vara sökbara. Rent konkret utgörs således 

en del av det empiriska materialet av bricolage bestående av faktiskt innehåll som har 

observerats i digitala miljöer samt fiktiva omskrivningar. Bland annat har jag gett 

observerade Instagram-konton och Facebook-grupper fiktiva namn. Anledningen till 

detta är den ökade risken för igenkänning då dessa specifika tematiserade konton och 

grupper är rätt få till antalet. Av liknande skäl har jag emellanåt även bytt ut ord eller gjort 

                                                             
13 
siefhome.org/downloads/publications/statements/SIEF_Statement%20Data%20Management.pdf  
14 http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 
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detaljändringar i de citerade stafettpostarnas autentiska inlägg. Denna etiska praktik har 

tillämpats i de fall där citaten har känts väldigt tydligt relaterade till en viss person, plats 

eller specifik händelse, och syftar till att försvåra igenkänningen av enskilda informanter. 

Initierade kan dock möjligen känna igen både grupper och enskilda stafettpostare, men 

jag ser ett behov av skyddad insyn främst gentemot andra aktörer än de som själva följer 

dessa konton eller är medlemmar i grupperna. Den aktivitet som pågår i grupperna och 

inlägg som görs på Instagram har skett med vetskapen och intentionen att nå en publik i 

dessa avsedda rum. Det är däremot en annan sak när samma inlägg förflyttas, i detta fall 

till ett vetenskapligt sammanhang via avhandlingen, och helt andra målgrupper potentiellt 

får tillgång till de inlägg som har gjorts.   

 När bricolagecitat har formulerats har jag i största möjliga mån försökt bibehålla 

andemeningen i stafettpostarnas autentiska inlägg. Detta är alltså jämförbart med hur jag 

i intervjumaterialet har gjort smärre ändringar av exempelvis informanternas bostadsorter 

och exakta ålder, där den riktiga informationen inte spelat så stor roll för det övergripande 

innehållet, eller vad som har sagts av informanten under intervjun. Tillvägagångssättet 

har inspirerats dels från medieforskaren Anette Markham (2012), dels från kreativa skriv- 

och tolkningspraktiker som tillämpats inom den etnologiska disciplinen (se t ex 

Salomonsson 1996; Adjam 2017; Ingridsdotter & Silow Kallenberg 2017). 

 Jag anser att det har varit avgörande att läsa en stor del av inläggen på de tematiserade 

kontona som jag har observerat för att kunna förstå stämningen, tonläget, budskapen 

(både vad som sägs rätt ut och vad som antyds mellan raderna). I detta arbete ser jag min 

insiderposition som viktig för att förstå intertextuella blinkningar, bakgrundshistorier och 

annat relevant för att kunna återberätta och producera kunskap från fältet (jfr Geertz 

1973). På så vis menar jag att mina bricolagecitat ska förstås som initierade tolkningar, 

snarare än några rena påhitt, där mina förhandskunskaper om fältet i kombination med 

min etnologiska akademiska utbildning och kompetens har varit avgörande för att kunna 

tillämpa en sådan etisk praktik.  
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Material och tillvägagångssätt 

Avhandlingens empiriska material består av ett analogt intervjumaterial, text- och 

bildmaterial från tre stafettpostares gästveckor på ett tematiskt Instagram-konto, samt 

observationer som genomförts i ett urval av digitala miljöer.  

 Studien är avgränsad till att fokusera på queera orienteringar i bemärkelsen icke-

heterosexualitet. I avhandlingen använder jag paraplybegreppet hbtq och queer.15 Min 

terminologi ska inte uppfattas som att jag ser kön och sexualitet som helt skilda 

kategorier, däremot är just den här avhandlingens syfte inriktat mot sexuella begär och 

praktiker, snarare än könsidentitet.16 Varje intervju har inletts med att informanterna 

själva har fått benämna sin sexuella identitet och könsidentitet. Informantgruppen 

inrymmer företrädesvis cispersoner, men även ett fåtal personer som identifierar sig inom 

transspektrat och/eller bortom könsbinära kategorier, och/eller som använder 

könsneutrala pronomen.17  

 Informanterna rekryterades via Facebook-grupper som på något sätt kan relateras till 

hbtq-personer i norra Sverige, till exempel RFSL-grupper inom detta geografiska område. 

Förfrågan att delta i studien fanns också tillgänglig i presentationstexten på den 

forskarprofil som skapades på Qruiser i samband med fältarbetets start. Informanter 

rekryterades också genom direkta förfrågningar under observationerna i digitala miljöer, 

samt i mina privata nätverk, dock inte inom den närmaste vänkretsen. Under åren då 

avhandlingen har skrivits har jag även deltagit på Pridefestivaler och liknande hbtq-

relaterade arrangemang och presenterat min studie. Deltagandet i hbtq-evenemang har 

varit ett sätt att förankra forskningen och göra den transparent för den främst berörda 

målgruppen. Dessa tillfällen har också gett mig en möjlighet att rekrytera ytterligare 

informanter.  

                                                             
15 På svenska i vardagligt tal används ofta ordet queer som en synonym för hbtq-gruppen. För en 
historik kring begreppet queer se Ambjörnsson (2006:13ff) och Kulic (1996).  
16 För vissa av informanterna innefattar digitala queera orienteringar även en orientering i relation 
till könstillhörighet. I intervjusamtalen har kategorierna kön och sexualitet ibland gått in i varandra. 
17 Cis betyder på samma sida och används för att beteckna en persons könsidentitet där den 
biologiska, juridiska och upplevda könstillhörigheten stämmer överens. Icke-binär betyder en 
person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man.  
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 Rekryteringen av informanter utgick från vissa kriterier. Jag sökte efter personer som 

identifierade sig som homo- eller bisexuella. Jag sökte också personer som var minst 18 

år, och hade erfarenheter av att använda digitala miljöer där informanten ansåg att hens 

sexualitet spelade roll/aktualiserades. Informanterna skulle också vara boende i norra 

Sverige eller tidigare ha bott inom avhandlingens geografiska avgränsning.  

 Jag har eftersträvat en blandad informantgrupp både vad gäller könsidentitet, sexuell 

identitet och ålder. Vissa grupper är dock något överrepresenterade bland informanterna: 

åldrarna 25–40 år, cispersoner (framför allt män) och homosexuella. Delvis kan detta bero 

på mitt urval av digitala miljöer (se avsnittet ”Observationer i digitala miljöer”). Sett till 

exempelvis användarstatistiken på Qruiser så utgör också cismän som identifierar sig som 

homo- eller bisexuella i åldern 20–39 år den största användargruppen, vilket förmodligen 

är vad som också avspeglas i informantgruppen för denna studie.18  

 Informanterna är geografiskt fördelade över alla de norrländska länen. Tre intervjuer 

genomfördes med norrlänningar som flyttat till Stockholm. En viss dominans finns dock 

av informanter hemmahörande i Västerbottens kustland. Flera av informanterna har under 

sitt liv också bott på flera olika orter i samma eller angränsande län, och några hade även 

tidigare erfarenheter av att ha bott i större städer söderut men senare i livet flyttat tillbaka 

till norra Sverige. Trots viss övervikt av cismän, västerbottningar och informanter inom 

ett visst åldersspann så är informantgruppen en heterogen grupp med en mängd olika 

identiteter och individuella erfarenheter. Dock finns också kollektiva erfarenheter av att 

leva utanför heteronormer, även om dessa erfarenheter ter sig olika från person till person, 

hur de tagit sig uttryck samt hur dessa erfarenheter har haft betydelse i deras liv.  

 

Intervjuer 

Den mest använda materialkategorin utgörs av ett intervjumaterial som omfattar 15 

intervjuer. Dessa spelades in på diktafon och transkriberades senare. Intervjuerna 

varierade i längd mellan ca 45 minuter och ca 1 timma och 30 minuter, och genomfördes 

på platser som informanterna själva bestämde, ofta i deras hem. Jag förhöll mig ganska 

                                                             
18 Statistik från Qruiser.com visar att Qruiser-användare definierar sin könstillhörighet som 
kille/man 76 %, tjej/kvinna 21 %, transperson 1,5 % och sin sexualitet som homosexuell 42 %, 
bisexuell 32 %, experimentell 14 %, queer 3 %. Största andelen användare återfinns i 
åldersgrupperna 20–29 år 32 % och 30–39 år 27 % (Qruiser.com, läst 2017-05-17). 
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öppet när jag gick in i intervjusituationerna, med viljan att tillsammans med 

informanterna diskutera deras tankar kring hur digitala miljöer på olika sätt har haft 

betydelse i deras liv. Intervju som metod valdes för att den är lämplig vad gäller att få 

kunskap om hur människor uppfattar sin tillvaro och hur de själva ingår i denna tillvaro 

(jfr Gray 2003:71). Intervjuerna möjliggjorde för mig att ta del av tankar, förhållningssätt, 

värderingar och normer inom det fält jag studerar (jfr Fägerborg 2011).  

 Intervjuerna var semistrukturerade i sin form, vilket innebär att jag utgick från en i 

förväg upprättad frågelista där mina frågor var centrerade kring ett antal löst formulerade 

teman. Under intervjuernas gång var jag samtidigt lyhörd för den riktning informanterna 

ville att samtalet skulle ta, och vilka händelser och erfarenheter som de lyfte fram som 

viktiga i relation till digitala miljöer. Intervjuerna har också gett mig riktning kring hur 

och till vad informanterna menar att de använder olika digitala miljöer. På så vis har 

frågelistan inte alltid följts till punkt och pricka, utan snarare varit ett stöd under samtalets 

gång. Bland de förberedda tematiseringarna i frågelistan återfanns bland annat frågor om 

vilka digitala miljöer informanterna använder och varför, samt vilken betydelse tillgången 

till internet har i deras liv. Ett relaterat frågetema har också varit hur informanterna 

förhåller sig till öppenhet i digitala sammanhang i relation till att vara icke-heterosexuell. 

För att förstå informanternas erfarenheter av att använda digitala miljöer och deras 

orienteringar i en vidare omfattning, såg jag det också som nödvändigt att under 

intervjuerna även inkludera andra livserfarenheter de har upplevt som hbtq-personer. Som 

inledning på varje intervju frågade jag därför informanterna om de ville berätta om de 

kommit ut, och i så fall under vilka omständigheter detta skedde (när, hur, reaktioner från 

omgivningen, om internet eller andra medier hade betydelse). Jag bad även informanterna 

berätta om sina uppväxtorter och hur de upplevt sin uppväxt och sina lokalsamhällen i 

relation till att vara icke-heterosexuell; om det fanns tillgång till andra hbtq-personer på 

orten, attityderna gentemot hbtq-personer i dessa geografiska områden och så vidare. 

Sådana erfarenheter lyftes ibland också på initativ av informanterna. I det empiriska 

kapitlet ”Här kanske det börjar” har sådana återblickar inkluderats som en 

kontextualiserande bakgrund till de betydelser informanterna menar att digitala miljöer 

har haft för deras orienteringar.  

 I de inledande intervjuerna utgick jag inte medvetet från att det kunde finnas en 

betydelsefull relation mellan geografisk kontext och digitala miljöer. När jag insåg att 
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geografiska platskontexter var ett återkommande och betydelsefullt tema i informanternas 

berättelser bestämde jag mig för att mer specifikt involvera frågor kring detta i frågelistan. 

Informanternas erfarenheter av att använda digitala miljöer, i relation till norra Sverige 

som geografiskt område, fick därmed mer utrymme i de kvarvarande intervjuerna 

(ungefär halva intervjumaterialet). I de senare intervjuerna berörs därför relationer mellan 

digitala och geografiska platser mer explicit eftersom jag frågar om det, medan tematiken 

i de tidigare intervjuerna är mer implicit och aktualiserad av informanterna själva. 

 Intervjuerna har efter transkribering tematiseras utifrån det som varit mest 

framträdande i informanternas berättelser. Dessa teman kom att handla om just rum, 

riktning och queer orientering. I materialurvalet har jag därför avsett att exemplifiera och 

synliggöra aspekter av framförallt dessa tre teman relaterat till informanternas 

erfarenheter av att använda digitala miljöer.  

 

Observationer i digitala miljöer  

Den andra materialkategorin utgörs av observationer i digitala miljöer. Observationer är 

en metod som ”kan ge kunskap om det som är så givet eller självklart för människor att 

de inte tänker på att berätta om det i intervjuer. Vissa företeelser kan också vara alltför 

svåra, känsliga eller kontroversiella för att människor ska berätta om dem i intervjuer” 

(Pripp & Öhlander 2011:114). Observationerna har syftat till att kontextualisera 

informanternas berättelser, och därmed fungera som komplement till intervjuerna. Min 

närvaro i digitala miljöer var till stor del också ett sätt att förstå dessa miljöer och 

tillgängliga funktioner från ett användarperspektiv genom att själv erfara och utforska 

dessa rum (jfr Hine 2016:21).19 

 Valet av vilka digitala miljöer som skulle observeras avgjordes till en början utifrån 

vilka digitala miljöer som främst omtalades av informanterna som betydelsefulla för dem 

själva, eller som de i intervjuerna beskrev som signifikanta för hbtq-personer, och/eller 

vissa grupper inom hbtq-spektrat. Dessa var Qruiser.se – ”Nordens största community 

för Dig som är homo, bi, trans, queer samt för våra vänner”, Facebook och Grindr –

                                                             
19 Trots att jag redan tidigare som privatperson är bekant med och använder/har använt en del av de 
digitala miljöer som används av informanterna så innebar processen ändå att jag fick nya perspektiv. 
Under observationerna var mitt seende lett av en aktiv forskarblick som innebar att jag försökte 
närma mig miljöerna med en nyfikenhet oavsett tidigare erfarenheter eller ej.   
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dejtingapp för ”homo- och bisexuella män samt du som är nyfiken”.20 Dock gjorde jag 

avgränsningar av etiska skäl gällande vilka digitala miljöer jag faktiskt skulle närvara i. 

De digitala miljöer som slutligen valdes ut för observation, och där jag skapade 

användarprofiler, var Facebook och Qruiser. Valet av just dessa två digitala miljöer 

avgjordes utifrån att det var möjligt att tydligt kunna informera om syftet med min närvaro 

i miljön. I appen Grindr var det däremot inte möjligt att skriva lika mycket 

presentationstext i användarprofilen, och det skulle därför inte gå att ge adekvat 

information om studien och observationens syfte. Jag ansåg också att appen i egenskap 

av dejtingapp (och av informanterna främst omtalad som ett sexualiserat rum) potentiellt 

skulle innehålla extra känsligt material och att det därmed inte var etiskt lämpligt att 

observera just denna miljö. Behovet av att låta detta vara ett ostört rum ansåg jag således 

var större än de förtjänster för forskningen som min närvaro på appen möjligen hade 

kunnat ge, trots att majoriteten av informanterna lyfte fram appen som betydelsefull (jfr 

Markham & Buchanan 2012:12).  

 Jag genomförde dock de initiala stegen för att upprätta en användare på Grindr med 

syftet att förstå de grundläggande tekniska funktionerna, och på vilket sätt nya användare 

förväntas presentera sig via de val som ges eller är obligatoriska när en ny användare 

upprättas. Detta i sig var värdefullt då det gav en fingervisning om användandets 

förutsättningar. Denna användare raderades dock direkt efter att dessa steg var 

genomförda och användes alltså aldrig för interaktioner eller för att vara delaktig i miljön. 

Ett annat sätt att kunna kontextualisera informanternas erfarenheter av Grindr, och som 

ett sätt att förstå hur appen fungerade, skedde genom observationer av 

marknadsföringsmaterial på App Store, text- och bildmaterial på Grindr LCC:s hemsida 

och på INTO som är ett webbaserat livsstilsforum som är sammanlänkat med Grindr 

                                                             
20 Tre andra digitala miljöer som sporadiskt omnämns i materialet, men som inte har observerats, 
är dejtingapparna Tinder och Scruff (hbtq-uttalad app som dock oftast associeras med homosexuella 
män), samt Twitter där användarna delar kortare textmeddelande, så kallade tweets. Ytterligare två 
betydelsefulla digitala miljöer som nämndes, som hör till den tidiga generationen sociala medier, 
är Sylvia – för tjejer som gillar tjejer och deras vänner och tvillingsajten Sylvester – för killar som 
gillar killar och deras vänner. Dessa två omnämndes endast i dåtid av informanterna och har på 
grund av detta inte observerats. Några informanter nämner också RFSL-chatten som var en tidig 
chattfunktion på RFSL.se. I en del av intervjuerna med några av de informanter som växte upp före 
internet blev tillgängligt så nämns även Heta Linjen som betydelsefull för deras tidiga orienteringar. 
Detta var en telefontjänst som tillät gruppsamtal och fanns i bruk åren 1982–1995 (Lernevall & 
Åkesson 1997:263ff). 
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LLC:s hemsida.21 Denna typ av observationer har alltså utöver kontextualisering av 

intervjumaterialet också genererat empiriskt material. Under observationstillfällena 

antecknade jag i fältdagboken vad jag såg och vilka funktioner som fanns tillgängliga. 

Emellanåt sparade jag även skärmdumpar för minnets skull, men även för att kunna spåra 

eventuella förändringar i det digitala materialet över tid. En del av 

marknadsföringsmaterialet utgjordes också av nedladdningsbart pressmaterial som fanns 

tillgängligt på Grindr LCC:s hemsida. Denna typ av inramning förekom också på Qruiser 

och Facebook vilket hanterades på samma sätt. Inget av ovan nämnt material innehöll 

någon form av persondata. I de fall där personer är synliga i det bildmaterial som har 

sparats så är det i egenskap av modeller de förekommer, och inte som användare eller 

privatpersoner.  

 

Tillvägagångssätt under observationerna 

Som inledning på observationerna upprättade jag våren 2015 forskaranvändare på de 

webbaserade versionerna av Facebook och Qruiser.22 Detta innebar att jag skapade 

användarprofiler i dessa digitala miljöer, och i ett antal steg presenterade mig med ord, 

bild och en del övrig information. Första steget var att välja ett användarnamn. Både på 

Qruiser och Facebook använde jag mig av mitt för- och efternamn med tillägget 

”Doktorand” (på Qruiser) och ”Forskare” (på Facebook), för att tydliggöra att min 

närvaro på i den digitala miljön inte var som privatperson. Som presentation på Qruiser 

använde jag en informationstext om studien och mina kontaktuppgifter ifall någon ville 

kontakta mig för att ställa frågor och/eller delta i studien. På Facebook gjorde jag en 

statusuppdatering med samma innehåll. På Facebook angav jag också att jag bor i Umeå 

och att jag arbetade som doktorand vid Umeå universitet.  

 Inför de deltagande observationerna på Qruiser och Facebook gjorde jag en 

avgränsning att inte interagera med andra användare annat än i syfte att fråga om 

möjlighet till intervju, mejlintervju eller chatt direkt i den aktuella digitala miljön. Detta 

var återigen en etisk avvägning då jag ansåg att interaktioner i de digitala miljöerna 

                                                             
21 Grindr LCC är företaget som driver appen Grindr. 
22 Båda finns också som appar men webb-versionerna ger tillgång till samtliga funktioner. 
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möjligen skulle riskera att störa det sociala samspelet och/eller att mitt syfte med närvaron 

inte garanterat kunde göras tydligt. Att fullt ut genomföra deltagande observationer 

kändes inte alltid nödvändigt eftersom intervjumaterialet redan gett mig flera exempel på 

hur den sociala samvaron tedde sig i dessa miljöer. Även om det potentiellt ändå hade 

kunnat generera ytterligare intressant och relevant information så avgjorde jag, utifrån 

ovan nämnda etiska reflektioner, att det var bättre att avstå från ett aktivt deltagande.  

 Under observationerna har jag istället intresserat mig för att studera generella drag, 

till exempel vilken typ av interaktioner som är möjliga och vilka presentationsmöjligheter 

som finns i de olika digitala miljöerna. Enskilda användares närvaro och inlägg har inte 

samlats in, utan observationerna har istället handlat om att ge kunskap om de olika digitala 

miljöer som informanterna beskrev i intervjuerna. Genom att studera grafiska gränssnitt 

och funktioner i digitala miljöer anser jag att jag ändå nått förståelse för hur och på vilka 

sätt den sociala samvaron i dessa rum kan ta form, vad som kan göras och hur.  

 Under observationernas start hade jag inte något tydligt förutbestämt mål, mer än att 

etablera en väg in i de digitala kontexter som informanterna under intervjuerna lyfte fram 

som meningsfulla i sina berättelser om digitala miljöer som del av deras liv och 

orienteringar. På Facebook var jag således förutsättningslöst närvarande, om än med ett 

delvis förbestämt fokus. Jag visste att jag ville få en överblick över hbtq-uttalade grupper, 

och eftersom informantgruppen främst rekryterades från norra Sverige blev det också 

relevant att ingå i hbtq-grupper med anknytning till just detta geografiska område. På 

Facebook ville jag framförallt få förståelse för hur och till vad hbtq-aktörer såsom 

exempelvis RFSL-föreningar, Pridearrangörer och andra tongivande aktörer inom hbtq-

rörelsen i norra Sverige använder sig av denna digitala miljö. Vid observationernas start 

gick jag därför med i publika RFSL-grupper och observerade även andra hbtq-relaterade 

föreningar i norra Sverige på Facebook. Syftet med observationerna var att förstå hur 

dessa aktörer använder den digitala miljön som en kommunikationskanal till sina 

medlemmar och omvärlden. Inledningsvis försökte jag också få tillgång till några hemliga 

och slutna hbtq-anknutna grupper för att studera den sociala samvaron i dessa rum, men 

valde efter diskussioner med gruppernas administratörer att inte närvara där. Gemensamt 

bedömde vi att gruppmedlemmarnas behov av ett ostört rum var större än behovet av 

forskningen (jfr Markham & Buchanan 2012:12). Eftersom mitt främsta mål med 

närvaron på Facebook var att studera hbtq-föreningar och dylika grupper såg jag inget 
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behov av att lägga till vänner till forskaranvändaren. Mitt nyhetsflöde kom därför att 

fyllas endast med uppdateringar från de föreningar och intressegrupper som jag var 

medlem i eller gillade på Facebook. Närvaron på Facebook var också ett sätt att behålla 

kontakten med redan intervjuade informanter, och det hände emellanåt att jag kontaktade 

några av dem för att följa upp specifika frågor eller resonemang som förts under 

intervjuerna. Ibland var det någon av informanterna som på eget initiativ valde att kontakt 

mig om de ville lägga till något, eller om de undrade över något relaterat till studien.  

 På Qruiser ville jag skaffa mig en uppfattning om vilken typ av innehåll och 

interaktionsmöjligheter som fanns där. Under observationerna riktade jag främst min 

uppmärksamhet mot sådant som informanterna berättat om i intervjuerna. På Qruiser 

finns exempelvis filmer och fotoalbum samt grupper för sexuella preferenser och 

praktiker. Det finns också intressegrupper och bilder samt rörligt bildmaterial på Qruiser 

som inte har ett sexuellt innehåll. Jag gick utan någon medveten strategi igenom delar av 

dessa för att få en uppfattning om innehållet. Jag utforskade också de funktioner som var 

möjliga för att presentera sig på sidan. Under fältarbetets gång bytte jag profilbild ett par 

gånger och fyllde i en del av de presentationsval som var möjliga, exempelvis intressen, 

utseende, civilstånd et cetera. Detta handlade dock inte om att presentera mig för andra 

användare utan mer för att själv se vad som var möjligt. Jag noterade dock att det skedde 

en ökning i hur många som besökte min sida när ändringar i presentationen gjordes. Detta 

lärde mig att aktivt deltagande skapade ett större intresse bland andra användare, och att 

nyttja alla presentationsfunktioner bidrog till att göra mig mer synlig i den digitala miljön. 

Detta var dock inte helt oproblematiskt då det uppstod tillfällen när andra användare 

kontaktade mig i tron om att jag var en användare med privata syften. Detta kunde 

exempelvis ske genom så kallade buffar – en funktion på Qruiser som skickar en emoij 

till vald användare. Jag emottog även några privata meddelanden som var av flirtig 

karaktär från andra användare. Samtliga sådana kontaktförsök besvarades på ett vänligt 

sätt och jag passade också på att påminna om den informationstext som under hela 

fältarbetsperioden fanns tillgänglig på min profilsida. Bland de användare jag var i 

kontakt med på detta sätt upplever jag inte att någon av dem blev upprörda, arga eller 

kränkta av min närvaro i den digitala miljön.  

 Under observationer på Qruiser och Facebook var målet sammanfattningsvis främst 

att själv få insikt i hur de digitala miljöerna ser ut och fungerar. Det rörde sig också om 
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att skapa egna, och uppdaterade erfarenheter av dessa digitala kontexter där 

erfarenheterna gav fördjupad förståelse för informanternas berättelser om just dessa rum. 

Jag har däremot inte samlat in eller registrerat något empiriskt material, utan istället 

använt dessa observationer som ett sätt att bredda min erfarenhetsbank. Jag har under 

fältarbetet använt mig av minnesanteckningar som varierar i längd och form, där jag 

skrivit ned saker jag tänkt på, sett eller funderat över. Dessa anteckningar har varit ett 

stöd för mig när jag senare i analysarbetet försökt förmedla känslan av en viss digital 

miljö, när jag velat förklara specifika funktioner, och/eller fungerat som 

kontextualiseringar till intervjucitaten.  

 I ett senare skede av avhandlingsprocessen valde jag att genomföra ytterligare ett 

fältarbete till följd av att specifikt Norrland som geografiskt rum fick en alltmer central 

roll. Detta fältarbete kom att omfatta observationer av två Instagram-konton samt två 

grupper på Facebook som alla på olika sätt behandlade landsbygd och glesbygd i relation 

till hbtq-identitet. Samtliga av dessa konton och grupper startades mellan åren 2015 och 

2018 och observerades under senare delen av 2018. På ett av de två kontona på Instagram, 

som fungerade som ett så kallat stafettkonto, så kontaktade jag tre av de personer som 

under en veckas tid delade inlägg i kontots namn.23 Dessa personer informerades om 

studien och om villkoren för deltagande. Jag gavs därefter godkännande från dem att 

samla in samtliga av deras text och bildinlägg för analys. Detta material används i kapitel 

5 ”Ute på landet”.  

 Insamlingsprocessen gick till på så vis att jag samlade in material genom 

skärmdumpar från det aktuella Instagram-kontot som senare sammanfogades till ett pdf-

dokument. I analysen av detta material har jag framförallt varit uppmärksam på hur 

informanterna förhöll sig till dominerande narrativ om hbtq-migration utifrån 

föreställningar om urbana områden kontra lands-/glesbygdsområden. Av särskild 

relevans har varit att synliggöra vilka, och på vilka sätt informanterna skapade och, via 

Instagram-kontot kommunicerade, egna skildringar av lands-/glesbygd i Norrland och 

hur livet i denna geografiska kontext skildras. Jag har därför även gjort urval i materialet 

                                                             
23 Dessa tre personer uppfyllde mina ursprungliga kriterier för informantrekryteringen. Då detta 
stafettkonto närmast uteslutande användes av kvinnor, icke-binära och transpersoner, och därtill 
företrädesvis personer i åldern 18–35 år, så blev också urvalet av stafettpostare begränsat till just 
dessa grupper. 
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och fokuserat främst på de inlägg som ryms under en sådan tematisering.24  

 

Att lämna fältet 

Användarprofilen på Qruiser togs bort 2018-03-02 när det inte längre tjänade något syfte 

att fortsätta närvara i den digitala miljön. De användare jag haft kontakt med via Qruiser 

hade redan raderat sina egna konton eller på andra sätt meddelat att de inte längre vill ha 

fortsatt kontakt. Genom att jag inte hade gjort några inlägg någonstans på Qruiser förutom 

på min egna profil samt i de privata meddelandefunktionerna finns inget kvar som gör det 

möjligt att spåra min närvaro där, och all kontakt mellan mig och personer jag kom i 

kontakt med där är alltså bruten. Detta är positivt utifrån en etisk synvinkel, det är 

omöjligt att knyta enskilda personer till min studie genom Qruiser som plats och de 

interaktioner som skedde där. Det kan dock också anses negativt att all kontakt med 

personer som jag interagerat med på Qruiser bröts när jag avregistrerade min användare 

eftersom det omöjliggjorde att återkoppla forskningsresultatet såväl innan som efter 

publicering. Dock rör det sig om ett begränsat antal människor och de flesta användare 

hade redan själva försvunnit från Qruiser. Kontakten var därmed redan bruten.        

 På Facebook valde jag att behålla användaren under hela tiden då avhandlingen 

skrevs, samt en kort tid efter studien var genomförd och publicerad, då jag hade kontakt 

med flertalet av de intervjuade informanterna via det kontot och ville kunna behålla 

kontakt för att återkoppla forskningsresultat och dylik information. Jag ville också ge dem 

möjlighet att kontakta mig för eventuell respons på studien. En tid innan offentliggörandet 

av avhandlingen valde jag dock att radera alla inlägg jag gjort i diverse grupper på 

Facebook. Jag tog detta beslut för att kunna vara säker på att inga digitala spår i samband 

med avhandlingens offentliggörande, eller vid något tillfälle i framtiden, skulle kunna 

leda till att informanternas anonymitet undanröjdes. Det är också omöjligt att förutse hur 

Facebook över tid eventuellt förändras, vem som använder den och för vilka syften. Jag 

såg det därför som mest etiskt korrekt att inte lämna några sökbara spår efter min 

forskningsnärvaro i de observerade digitala miljöerna hade avslutats.  

                                                             
24 Inlägg som berör andra frågor, exempelvis psykisk ohälsa, barnuppfostran och fritidsliv har 
således valts bort och inte omfattats i analyserna.  
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De observerade konton jag följt på Instagram nådde jag via en tillfällig användare via 

vilken jag ”följde” de studerade kontona. Vid fältarbetets slut raderades kontot. De tre 

stafettpostarna vars bilder jag särskilt valde ut att samla in som empiri fick redan vid 

frågan om jag fick observera deras inlägg informationen om att jag endast skulle 

observera de inlägg som gjorts under deras respektive tid som stafettpostare på Instagram. 

Deras privata användare eller andra typer av deltaganden på Instagram var således aldrig 

föremål för observation.   

 

Min relation till fältet 

Även om det är informanternas erfarenheter som kommer att analyseras i avhandlingen 

speglar denna studie samtidigt på många sätt också mina egna erfarenheter. I någon mån 

är det också min historia.25 En personlig koppling till ett fält är dock inte något ovanligt, 

särskilt inte inom etnologin som ämne (se t ex Liliequist 1991; Wolanik Boström 2005; 

Adjam 2017). Kulturforskare har också påpekat att forskare inom kulturanalytisk 

forskning, medvetet eller omedvetet, alltid involverar egna erfarenheter (Etherington 

2004; Ehn 2011). Trots många likheter skiljer sig samtidigt flera av informanternas queera 

digitala orienteringar från mina egna. Etnologen Maryam Adjam menar att: ”forskare 

[kan] vara både insider och outsider på samma gång och skifta mellan dessa roller under 

fältarbetets gång” (Adjam 2017:50). Under hela forskningsprocessen har jag rört mig 

mellan dessa olika forskningspositioner – insider och outsider – vilka både har haft 

positiva och negativa följder. 

 

Insiderpositionen  

Min identitet som lesbisk, uppvuxen i norra Sverige och att jag har tjugo års egna 

erfarenheter av att använda olika digitala miljöer innebär onekligen att jag i många 

avseenden innehar en så kallad insiderposition. Till de positiva aspekterna med 

                                                             
25 Jag har tidigare publicerat en essä i den Norrlandsprofilerade litterära tidskriften Provins 
(Liliequist 2018) där jag beskriver mina egna erfarenheter av att växa upp som ung hbtq-person i 
Skellefteå kommun och vilken betydelse internet har haft i mitt liv. Essän anknyter på så vis till 
avhandlingsprojektet.  
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insiderpositionen hör att jag känner till de flesta av de digitala miljöer som informanterna 

berättar om – genom eget bruk eller som del av en med informanterna delad hbtq-kultur 

(jfr Blackwell et al. 2014). Jag har både innan, under och efter avhandlingen skrevs varit 

en del av hbtq-kulturen (jfr Rooke 2010; Lööv 2014:29ff). Som hbtq-person besitter jag 

en självupplevd inifrånkunskap (jfr Liliequist 2015), exempelvis kännedom om 

kontextuella erfarenheter och förändringar. En fördel med detta är att jag upplever att jag 

har kunnat känna igen mig i anekdoter, förstått uttryck, skämt och jargong som annars 

kanske gått mig förbi (jfr Liliequist 2016:67). Detta gäller även erfarenheten av att vara 

uppvuxen och boende i norra Sverige, särskilt erfarenheten av att växa upp som hbtq-

person i en norrländsk by.  

 Det etnologiska fältarbetet beskrivs ofta som ett socialt projekt där forskaren söker 

hitta ett förhållningssätt till informanterna så att de kan känna förtroende och genom den 

tryggheten vilja dela med sig av sina berättelser och erfarenheter (Fägerborg 2011:95; 

Kaijser 2011:54ff). Insiderpositionen och att jag har delat med mig av mina egna 

erfarenheter har ofta fungerat som en igångsättare av samtalet och ett samtalsstöd under 

intervjun. Mitt agerande under intervjuerna har varierat från gång till gång, där vissa av 

intervjuerna har inbjudit till eller behövt mer stöd i samtalet än andra. Vid varje intervju 

har jag således försökt känna av vilken plats som känts relevant och betydelsefull att ta 

just i den situationen. En del av informanterna har som respons på att jag har delat med 

mig beskrivit likartade erfarenheter, medan andra har tagit spjärn mot mina erfarenheter 

för att göra sina egna erfarenheter mer tydliga. Genom mina förkunskaper kunde 

intervjuerna lättare ta mer form av ett samtal än en utfrågning. Informanterna blev helt 

enkelt mindre utsatta och fick något tillbaka. 

 Jag upplever att insiderpositionen och delandet av mina egna erfarenheter har varit 

särskilt fördelaktigt eftersom det har underlättat ett förtroendebygge i intervjusituationen 

(jfr Detamore 2010; se även Blackwell et al. 2014). Delandet av gemensamma 

erfarenheter har varit en tillgång för att upprätta en typ av relationer som bygger på 

känslan av att vara ett gemensamt vi där den delade hbtq-identiteten skapar en sorts queert 

släktskap. Här har också erfarenheter av att leva och bo i norra Sverige varit 

betydelsefulla, i vissa fall utifrån queera erfarenheter i relation till det geografiska 

området, men även att vi kunnat dela erfarenheter av att vara norrlänningar. I 

intervjusammanhangen och ibland i kontakten med informanterna efter intervjutillfället 
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har detta tagit sig uttryck i skämt, ofta i form av självironiska lekar med stereotyper om 

norrlänningar och/eller queera stereotyper. Flera av informanterna har poängterat att de 

känt ökat förtroende för mig utifrån att vi gemensamt definierar oss som hbtq-personer 

och därmed kan antas dela vissa liknande livserfarenheter. Ofta menade de även att jag 

utifrån min position som normbrytare förstod deras berättelser, men också att jag, som en 

informant uttryckte det, skulle ”ha vett att göra nåt bra av det”. Den, om inte annat 

föreställda, gemenskap som informanterna läste in i situationen utifrån min person och 

mina erfarenheter, anser jag bidrog till att skapa ett tryggt rum vari erfarenheter kunde 

delges. Detta förtroende påbjöd dock ett förhöjt etiskt ansvar. I de fall där jag känt av att 

intervjupersonerna kanske berättade mer än vad de gjort med annan forskare, till vilken 

de inte känt en form av släktskap, så har jag återkopplat till informanten och dubbelkollat 

om vissa citat känts okej att använda. I samtliga fall där detta har varit aktuellt har 

informanterna då gett sitt samtycke.  

 Trots insiderpositionens många fördelar så är en rimlig kritik dock att detta också 

riskerar att skapa en kulturblindhet. Därmed kan möjliga samförstånd ha dykt upp under 

intervjusituationerna med följden att vissa delar av informanternas berättelser kan ha 

lämnats outtalade. De gånger vi trott oss redan vetat och förstått saker i en sorts kulturellt 

samförstånd så har inga förklarande ord behövts, men för den utomstående läsaren hade 

orden kanske behövt formuleras. I analyserna har jag därför försökt fylla i eventuella 

tomrum och kontextualisera informanternas citat, dock medveten om risken att ibland ha 

lagt ord i munnen på informanterna. Ett försök att undvika detta har varit att återkomma 

till informanterna efter intervjuerna och be dem förtydliga vissa resonemang. På så vis 

har jag också kunnat undvika att föreställningen om likhet inte hindrat mig från att höra 

eventuella skillnader mellan mina erfarenheter och informanternas – för sådana fanns 

givetvis. Sammantaget menar jag, trots insiderpositionens eventuella problem, att mina 

egna erfarenheter främst varit positiva tillgångar för avhandlingens tillblivelse; utbytet av 

erfarenheter upplever jag har underlättat för informanterna att berätta sin historia. 

 

Outsiderpositionen  

Trots att jag har viss förkunskap är mina erfarenheter samtidigt begränsade vilket 

stundtals försatt mig i en outsiderposition. Framförallt handlar det om att jag saknar egna 
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erfarenheter av vissa digitala praktiker samt att jag inte har deltagit i alla digitala miljöer 

som informanterna berättar om. Jag saknar till exempel egna erfarenheter av att använda 

dejtingappar, och mina erfarenheter av att använda en del digitala miljöer, liksom av att 

växa upp som hbtq-person i en västerbottnisk by, är bundna till en viss tidsperiod. 

 Outsiderpositionen har också varit kännbar i relation till vilka digitala rum jag kunnat 

få tillgång till. Etnologen Angelika Sjöstedt Landén beskriver i en artikel om hur hennes 

informanter under ett fältarbete behövdes som ”förkläden” för att hjälpa henne att 

motivera sin närvaro i vissa rum dit hon själv saknade nyckel och passerkort (2011:47). 

Jag har egentligen inte behövt varken någon nyckel eller passerkort, i alla fall inte 

bokstavligen, till de digitala miljöer som jag har observerat. Det hade varit möjligt för 

mig precis som vem som helst med tillgång till internet att registrera mig på någon av de 

appar eller skapa användare i de digitala miljöer där jag önskat närvara. Men det hade 

exempelvis varit meningslöst att delta på en dejtingapp i syfte att uppleva dejting via nätet 

utan att bete mig på ett etiskt problematiskt sätt och föra människor bakom ljuset, om jag 

skulle ha utgett mig för att söka partners. Att delta i miljön utan att dejta skulle dock också 

innebära att missa själva poängen i det sociala sammanhanget i just ett sådant digitalt 

rum. Informanternas beskrivningar av till exempel Grindr har på så vis blivit mitt sätt att 

få kännedom om och tillgång till erfarenheter från digitala miljöer där jag av etiska och 

moraliska skäl inte kunnat ha tillträde på egen hand.  

 Outsiderpositionen har dock hjälpt till att upprätta en distans under fältarbetet. Detta 

har sina fördelar, framförallt för att det har lett till att jag har behövt ställa frågor av alla 

de slag, om högt och lågt, för att kunna förstå och lära mig saker om dessa för mig 

obekanta miljöer (jfr Adjam 2017). På så vis har outsiderpositionen bidragit till en 

kunskapsproduktion som inte har varit styrd av att jag redan upplevt mig veta hur saker 

och ting fungerar. Det har möjliggjort för även det oväntade att kunna komma fram. 

Informanterna har också fått vara vägvisare till vilka erfarenheter som varit betydelsefulla 

för deras queera orienteringar digitalt.  
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Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer fyra empiriska kapitel:   

 Kapitel 2 ”Här kanske det börjar” handlar om startpunkter. Några startpunkter blir 

synliga i informanternas berättelser om deras första erfarenheter av att använda internet 

och inträden i digitala gemenskaper. Kapitlet berör även betydelsefulla erfarenheter som 

informanterna lyfter fram i återblickar på sina liv före de började använda internet, bland 

annat att känna sig desorienterad. Dessa erfarenheter kan också ses som startpunkter för 

queera orienteringar.  

  Kapitel 3 ”Digitala garderober” handlar om problem och möjligheter som 

informanterna lyfter i relation till öppenhet och synlighet i digitala miljöer vid slutet av 

2010-talet. Vad för information som kan och ska delas, liksom var och för vem är frågor 

som behandlas i detta kapitel. Kapitlet synliggör även hur öppenhet hanteras i praktiken, 

bland annat genom digitala funktioner som kan användas i strategiska syften för att ta 

kontroll och styra vem som tillåts se vad, och när.   

 Kapitel 4 ”Grindr: Närhet och avstånd” tar utgångspunkt i dejtingappen Grindr, som 

främst används av och associeras med homo- och bisexuella män. Informanternas 

beskrivningar av appen, samt observationer av appens inramning, synliggör relationer 

mellan digitala och geografiska platser, identitet och teknologi. I Grindrs inramning och 

genom appens konstruktion och funktioner stakas en metronormativ riktning ut. I kapitlet 

diskuterar jag hur detta har betydelse för informanternas upplevelser av olika geografiska 

kontexter och deras användning av appen.   

 Kapitel 5 ”Ute på landet” behandlar hur hbtq och lands-/glesbygdstematiserade 

Facebook-grupper och Instagram-konton används som plattformar för att utmana och 

problematisera dominerande föreställningar om var och hur queera liv ska levas, men 

också för att omförhandla förståelser av lands-/och glesbygder. Kapitlet handlar även om 

hur lands-/glesbygder görs betydelsefulla för formerandet av queera och lesbiska 

orienteringar både för individer och som kulturella identiteter. Vad betyder det att vara 

ute på landet?  

 Avhandlingen avslutas med det sammanfattande kapitlet 6 ”Digitala förbindelser – 

avslutande diskussion” där jag presenterar avhandlingens huvudsakliga resultat, blickar 

framåt, tar farväl av en gammal vän och till sist loggar ut.  
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2. ”Här kanske det börjar”
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Startpunkter 

Alla orienteringar utgår från startpunkter (Ahmed 2010b:235). Var kroppen är 

positionerad är den punkt från vilken världen erfars. Startpunkter binder ihop förvärvade 

erfarenheter med nya erfarenheter som informanterna, i termer av upplevande kroppar, 

gör vid andra tillfällen i sina liv. Var ifrån en börjar har på så vis betydelse för hur ens 

fortsatta rörelser tar form, och i vilka riktningar orienteringar görs.  

 Detta kapitel fokuserar på informanternas tidiga erfarenheter av att använda internet. 

Det handlar bland annat om inträden i digitala hbtq-gemenskaper och vad informanterna 

menar att dessa har haft för betydelse. Under intervjuerna gör informanterna ofta också 

återblickar till sina uppväxter, och även till möten med hbtq-personer och/eller queera 

erfarenheter både i digitala sammanhang och vid andra tillfällen. Dessa olika tillfällen 

och livserfarenheter kan ses som exempel på startpunkter för informanternas 

orienteringar. Inledningsvis kommer jag därför att analysera några av informanternas 

livserfarenheter som de lyfter fram i återblickar på sina liv före de började använda 

internet. Den senare delen av kapitlet berör informanternas berättelser om hur det kändes 

i början när nätet var något relativt nytt. 

 

Kontrollerade rörelser 

Det är en blid februaridag när jag träffar Fredrik för en intervju i hans lägenhet.26 Vid 

intervjutillfället bor han i en stad i Västerbotten, dit han i samband med studier i 20-

årsåldern flyttade från uppväxtorten i Norrbotten. Vi slår oss ned vid bordet med varsin 

kopp kaffe och en förväntan om att få smaka av den kaka som Fredrik satt in i ugnen strax 

innan jag anlände. Precis som jag är Fredrik född i början av 1980-talet och jag känner 

igen många av de anekdoter han berättar både från sin uppväxt, men också från tidiga 

inloggningar på Sylvester och senare Qruiser. Under vårt samtal skrattar vi en del åt 

                                                             
26 Fredrik är vid intervjutillfället 33 år. Han identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
han.  
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gemensamma erfarenheter och sådant vi upplevde kännetecknade dessa digitala miljöer i 

början av 2000-talet, då vi båda var som mest aktiva i dessa sammanhang.  

 Men allra först startar vårt samtal i barndomen med en reflektion kring när och på 

vilka sätt Fredrik först började förstå sig själv som icke-heterosexuell.  

 

Jag kom fram till att jag var homosexuell ganska tidigt. I tio-, elvaårsåldern förstod 

jag väl att någonting inte stod rätt till [skrattar]. Det var, jag fann ett större intresse 

av killarna än vad jag fann av tjejerna och det fanns ett upphetsat intresse för killar 

snarare än för tjejer. Och jag tyckte det var ganska besvärande när tjejer försökte 

komma nära. /…/ Jag förstod väl att jag hade bestraffats inom citationstecken. Som 

jag tänkte då. 

 

Vi fortsätter att prata en stund om uppväxtorten och om Fredriks ursprungsfamilj. Han 

säger att han kommer från ett ”tolerant hem” och betonar särskilt hur hans mamma var 

”tolerant mot allt möjligt”. Fredrik exemplifierar med en incident då hans cykel blivit 

stulen av flyktingar som tillfälligt bodde på campingen i närheten. Han berättar att hans 

mamma vid händelsen tydligt markerade mot rasism och att det inte var okej att kalla 

flyktingar för nedsättande rasistiska ord på grund av det som hade hänt. Mammans 

ställningstagande i frågan framstår som betydelsefullt för honom eftersom han väljer att 

berätta om hennes inställning och agerande när vi pratar om barndomen. Även om Fredrik 

inte säger det rakt ut så anar jag ändå mellan raderna en upplevelse av att det i den 

toleranta inställningen som hans mamma gav uttryck för också kunde inrymmas en 

acceptans gentemot normbrytande sexualiteter. Samtidigt berättar Fredrik om en stark 

machokultur på uppväxtorten, en kultur och jargong som han beskriver som kvävande. 

Han exemplifierar detta med att berätta om sin pappa och pappans vänner som hade en 

grovhuggen humor, inte sällan med homofoba inslag.  

 I Fredriks återblickar på uppväxten framskymtar således dubbelheten att å ena sidan 

uppleva att det fanns en tolerans för normbrytande, å andra sidan en kvävande 

machokultur i vilken homosexualitet nedvärderades och drevs med. Det tycks dock som 

att det är det senare som har haft mest betydelse för hur Fredrik, trots insikten att vara 

homosexuell i tidig ålder, fortsatte att försöka hålla en straight linje under uppväxten. 

Machokulturen, som bland annat pappan och hans vänners grovhuggna humor bidrog till, 
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kan på så vis förstås som en anledning till att Fredrik, som han själv uttrycker det, ”grävde 

ner” sina queera begär. När han blickar tillbaka på uppväxten så menar han att detta fick 

konsekvenser för både hans mående och agerande under tonåren.  

 Sara Ahmed menar att när vi känner rädsla så känner vi rädsla för något. Påverkan 

sker i kontakt med vad vi kommer i kontakt med, och detta orienterar oss mot eller bort 

sådana objekt (Ahmed 2004; 2006:2). I Fredriks fall förstår jag hans vilja att ”gräva ner 

begären” som en rädsla att bli eller redan vara det som pappan och hans vänner så tydligt 

markerat som oönskat och legitimt att göra ned. Han tycks tidigt förstå att han är 

homosexuell, men upplevde det ändå inte möjligt att ge uttryck för det queera begär han 

kände. Hans rörelser i världen upplevdes på så vis som kontrollerade, där markeringarna 

gentemot icke-heterosexualitet fungerade som en form av avskräckande gränsvakter.  

 Kanske är det mot bakgrund av dessa erfarenheter som han väljer att beskriva det icke-

heterosexuella begäret som en bestraffning? Under intervjun stannar jag upp vid att 

Fredrik säger att han förstod sitt homosexuella begär på detta sätt. Jag undrar hur han 

hanterat den känslan när han växte upp och vad den gjorde med honom:  

 

Jag minns ju att när vi hade fester och sånt där med kompisarna så kunde de ju 

krama varandra till exempel, men jag gjorde ju aldrig det. Så de trodde ju att jag 

var en stor homofob, alltså mina vänner. /…/ Jag lät inte heller dem krama mig när 

de ville och försökte krama mig. För då kanske de skulle tänka sen ”men varför 

kramade du mig?”. Och såna saker det var ju hämmande, men man hämmade ju 

sig själv. Det var ju liksom så som jag hanterade det, jag höll ju tillbaka mig själv, 

min egen person. 

 

Fredriks erfarenheter och hans senare ageranden i livet kan ses som en manifestation av 

känslors kraft, att – som Ahmeds tankegods visar – känslor riktar (2004; 2006; 2010a). 

De sätt som Fredrik beter sig på festerna kan förstås utifrån att sexualitet är något som är 

instabilt och föränderligt, vilket kräver att, i detta fall, heterosexualitet upprepat iscensätts 

enligt rådande (hetero)normer (Ahmed 2006:21, 66; Butler 1990). Konstruktionen av 

sexualitet är också tätt sammankopplad med kön och vilka kroppar som förväntas ha 

fysisk kontakt med varandra och på vilket sätt (Butler 1990). En kram, som i exemplet 

ovan, kan på så vis riskera att synliggöra otillåtna och oönskade queera begär, både för 
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Fredrik själv och för hans omgivning. Fredriks ageranden på festerna i tonåren kan 

således ses som en en nödvändig rörelsekontroll med syftet att styra undan från samkönat 

begär, handlingar och, bokstavligt talat, kroppar som potentiellt skulle kunna avslöja 

honom som ur kurs från en straight linje. 

 Detta blir också ett tydligt exempel på hur den som är ur kurs befinner sig i ett tillstånd 

av desorientering. Desorientering kan också förstås som en känsla av att känna sig 

obekväm i vissa rum och även att vara obekväm i sin egen kropp (jfr Ahmed 2004:148). 

Festerna med kompisar som Fredrik berättar om kan ses som exempel på tillfällen när 

känslor av desorientering och att vara obekväm materialiseras i Fredriks kropp. Dessa 

känslor gör att han håller tillbaka kroppen och istället styr den efter ett kontrollerat 

rörelsemönster, både bildligt och bokstavligt. Det rör sig alltså om en kontroll som tar sig 

uttryck i regleringar av den egna kroppen (Foucault 2017:228ff). Genom en sådan 

känslomässigt begränsad, och högst kroppslig praktik, inrättar sig Fredrik i det straighta 

ledet. En önskad obemärkthet kan därmed uppnås (jfr Ahmed 2006:136; Bremer 

2011:134f; 217). Men en sådan bekvämlighet som obemärktheten ger har alltså ett pris, 

uppoffringar måste göras för att platsa i (den heterosexuella) gemenskapen på festerna. 

Med andra ord är det endast en villkorad bekvämlighet som den queera kroppen kan 

åtnjuta i heterosexuella rum, vilken bygger på en begränsning och självkontroll av den 

egna kroppen och dess rörelser.  

 Några dagar efter intervju med Fredrik träffar jag Nils i hans hem.27 Nils är också född 

under 1980-talet och har precis som Fredrik flyttat mellan två län i norra Sverige i 

samband med eftergymnasiala studier. Det finns utöver en del generationsspecifika 

likheter även vissa likheter i deras tillbakablickar på uppväxten, framförallt upplevelsen 

av att inte kunna eller vilja ge uttryck för queera begär under denna period i livet. Nils 

berättar: 

 

Under hela min tonårstid fram tills 18–19 så tror jag att jag stängde av hela den 

delen av mig själv ganska väl. Alltså allt det här med relationer, det var nånting 

som andra höll på med, inte jag. Men jag har nog alltid haft en förmåga att stänga 

av det där. Jag kommer ju ihåg i skolan att folk frågade ju mig ”är du bög eller?!”, 

                                                             
27 Nils är vid intervjutillfället 33 år. Han identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
han.  



 

 44 

lite så där argsint… och jag bara ”ja jag vet inte”. Alltså jag var nog lite naiv och 

jag är faktiskt ganska glad för det för att jag visade nog aldrig någon slags rädsla 

eller ånger /…/ när jag tänker på det såhär i efterhand så upplever jag det som att 

det gick ganska bra. Alltså sen förstår jag ju att det var ju inte lätt, jag hittade ju 

ingen att identifiera mig med, man var ju ganska ensam, det var jag ju. Men... jag 

har ju aldrig känt det där hotfulla. 

 

Måhända där och då omedveten om varför tycks Nils pausa sina sexuella begär. Runt 

omkring honom ingick klasskamrater och vänner i heterosexuella kärleksrelationer 

medan han själv inte hade något intresse av att göra detsamma. Nils ger egentligen inte 

något uttryck för sexualitet överhuvudtaget under denna period, men att inte ingå i en 

heterosexuell relation i rätt tid enligt ett förväntat livslopp tycks ändå vara skäl för att han 

ska uppfattas som normbrytande av klasskamraterna (jfr Ambjörnsson & Bromseth 2010; 

Halberstam 2005). Även om Nils under tonåren inte självklart identifierade sig själv som 

hbtq-person eller förstod att bristen på intresse att ingå i heterosexuella relationer kunde 

bero på att han senare i livet skulle komma ut som homosexuell, skevar han ändå ur ett 

tidsperspektiv mot ett förväntat heteronormativt livslopp. Nils uppfyllde inte de kulturella 

förväntningar på heterosexuella kärleksrelationer och utforskande av sexualitet som 

förknippas med tonårstiden (jfr Ambjörnsson & Bromseth 2010:210). Eftersom händelser 

sker i fel tid, eller snarare inte sker när det förväntas kan Nils under denna period sägas 

ha levt i vad Ambjörnsson och Jönsson (2010:11) benämner som osamtidighet. 

Konsekvenserna av att skeva ur ett tidsperspektiv som Nils i detta avseende gör kan 

förklaras med queerforskaren Halberstams (2005) uttryck queer tid. Halberstam menar 

att den som lever i den queera tiden i någon mån blir kulturellt obegriplig eftersom den/det 

queera inte följer ett heterosexuellt livsmanus som är normativt tidsbestämt (jfr även 

Freeman 2007). Nils återblick visar vikten av att saker görs vid ”rätt” tidpunkt i livet 

enligt ett sådant livsmanus.  

 Reprimanderna, här i form av homofoba gliringar och antydningar från 

klasskamraterna, blir ett sätt att synliggöra var de heteronormativa gränserna går och en 

kontroll av att inga rörelser sker utanför dessa, där normativ tid och tajming också behöver 

upprätthållas. Klasskamraterna kan därför förstås som gränsvakter i detta livsskede. Deras 

markeringar gentemot Nils verkar dock inte ha haft någon större verkan då han menar att 
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han hade en ganska oproblematisk hållning till sin sexualitet och säger sig inte ha 

påverkats av sådana homofobiska gliringar i någon större utsträckning. Däremot belyser 

klasskamraternas markeringar av Nils potentiella normbrott hur den ”självklara” 

heterosexualiteten i själva verket är en konstruktion som bygger på att kroppar upprepar 

rörelser i en viss riktning, och att detta sker över tid. Genom sådana upprepningar framstår 

en heteronormativ riktning som självklar (Ahmed 2006:16f).  

 I Fredriks och Nils återblickar på uppväxten beskriver de upplevelser av olika former 

av kontroll. Nils klasskamrater ifrågasätter varför han inte ingår i (heterosexuella) 

relationer och deras ifrågasättanden agerar således som en form av gränsvakter som 

kontrollerar och övervakar Nils rörelser, eller snarare de rörelser han inte gör. Denna 

gränsvaktande praktik är också vad som gör normernas gränser synliga (jfr Ahmed 

2006:66ff). De blottlägger en normativ riktning som inte bara handlar om att känna rätt 

begär (normativ heterosexualitet) utan också innefattar en förväntan om att agera i 

enlighet med det normativa begäret i rätt tid.  

 I Fredriks fall är det han själv som agerar gränsvakt på grund av att uttryck för 

homofobi har materialiserats i hans kropp. Fredrik hämmar sina rörelser och tillåter ingen 

fysisk kontakt med kompisarna på festerna. Ahmed menar att: ”Normativity is 

comfortable for those who can inhabit it” (Ahmed 2004:147). Fredrik är desorienterad i 

heterosexuella rum eftersom han egentligen vet att han inte följer en straight linje. Hans 

tidigare erfarenhet är att sådana normbrott är skäl att göras ner, en erfarenhet som påverkat 

honom att hålla tillbaka och inte öppet visa vem han är eller ge uttryck för sitt begär. Den 

obekväma känslan Fredrik erfar i heterosexuella rum är dock något som fungerar 

dubbelriktat. Ahmed menar nämligen att även queer synlighet i rum kan skapa en 

obekväm känsla för heterosexuella andra i rummet. Detta begränsar vilka rörelser queera 

kroppar kan göra i social samvaro med andra kroppar (Ahmed 2004:148) Fredrik påpekar 

att han undvek att krama sina kompisar eftersom han inte ville ge dem någon anledning 

att i framtiden (där jag förstår att han syftar på efter han kommit ut) kunna se tillbaka och 

i efterhand tro att han stött på dem. Agerandet kan således förstås som ett sätt att undvika 

att kompisarna skulle behöva känna sig obekväma av en (potentiellt) oönskad queer 

närhet om/när den väl gjorts synlig.  
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Ensam i hela världen 

Centralt i Nils återblickar på skolåren är framförallt känslan av att vara isolerad och en 

saknad efter någon att identifiera sig med. Som Nils säger: ”Det var ju inte lätt, jag hittade 

ju ingen att identifiera mig med, man var ju ganska ensam, det var jag ju.” Detta är också 

en återkommande upplevelse i det övriga intervjumaterialet, känslan av att vara den enda 

i världen som inte följer straighta begärslinjer. Bland annat är detta synligt i intervjun med 

Josefin.28 Hon berättar om processen att komma ut på följande sätt: 

 

Jag började komma ut offentligt i mitten på gymnasiet, det var väl ungefär då jag 

började känna att nu måste jag ta steget för jag orkade inte vara i den här 

heterobubblan som många, eller som de flesta utgick från att jag levde i. Men jag 

hade ju funderat på vem jag var och vem jag attraherades av och sådär ända sen 

jag kanske var, ah men mina första minnen var när jag gick på förskolan, så det är 

väl typ 5–6-årsåldern, att jag alltid har varit attraherad av andra än killar. /…/ Jag 

hade tänkt på att jag nog inte är som alla andra, för att vara som alla andra betydde 

att vara hetero, även om det inte var uttalat. Men man kunde ju se att kompisars 

föräldrar levde tillsammans i heterosexuella relationer och kompisar som frågade 

chans på det motsatta könet, det var det enda som fanns. Så jag har nog alltid vetat 

om att jag inte är som mina syskon eller som mina föräldrar eller det som folk 

antar liksom. Så att jag har nog varit medveten sen, ah men sen jag var en 5, 6 år, 

men det har inte varit uttalat. Eller bekräftat liksom att det var det.  

 

Svante Norrhem menar i boken Den hotfulla kärleken (2001) att sådana känslor av 

ensamhet som uttalas av Nils och som även kan anas mellan rader i Josefins beskrivning 

av att ”inte vara som alla andra”, kan kopplas till en identitetslöshet (Norrhem 2001:79). 

Identitetslösheten förstår jag också som beroende på att den enda kända riktningen under 

denna period i informanternas liv var den normativa. Som Josefin säger ”man kunde ju 

se att kompisars föräldrar levde tillsammans i heterosexuella relationer och kompisar som 

frågade chans på det motsatta könet, det var det enda som fanns”. I Josefins fall får hon 

                                                             
28 Josefin är vid intervjutillfället 24 år. Hon identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
hon. 
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dock redan i mycket unga år insikten att denna riktning inte känns bekväm att följa. Det 

finns inget intresse för pojkar, istället är det Fia i årskurs ett som uppenbarar sig som ett 

begärligt objekt för Josefin i förskoleåldern. Känslan av desorientering infinner sig, men 

informanterna ger samtidigt uttryck för att sakna kompass för att orientera sig i andra 

riktningar än den kurs de desorienterats från. Ahmed (2006) har uttryckt det som att 

desorientering kan upplevas mer som en brist än som ett alternativ till det normativa. 

Josefin fortsätter berätta: 

 

När jag var liten var det i alla fall inte tal om att jag skulle, att det skulle vara uttalat 

för mig själv, då var det mer det där att nej men det är nog en övergångsperiod. 

Jag hade ju inga homo-, bi- eller transförebilder alls, det fanns ju inte på kartan. 

Och när jag var liten så hade jag ju inte tillgång till internet på det sätt som man 

har i dag så det fanns ingen liksom, inte ens i en reklam på TV, det fanns inte ens 

i en kommersiell värld. Men även fast jag inte hade någon förebild eller någon 

annan att se upp till som var uttalat icke-hetero så var det som att jag ändå visste 

redan då att jag är nånting annat än hetero, men jag tänkte att det kanske bara är 

en fas. För det hade man hört talas om, men liksom ju äldre jag blev och kom upp 

i mellanstadiet och högstadiet så vart det ju mer tydligt att nej det kanske inte går 

över. Det har gått 10 år nu, det kanske borde ha förändrats nu [skratt]. 

 

Josefins erfarenheter under uppväxten är ett exempel på hur flera av informanterna vuxit 

upp omgärdade av en tystnad. Tystnaden inrymmer dock en känsla av att det en känner 

är fel, så fel att det inte kan talas om (jfr Nilsson 1995:12; Norrhem 2001). Före internet 

var tillgången till hbtq-representationer, i synnerhet utanför storstäderna, oftast 

begränsade till populärvetenskapliga skildringar där hbtq-personer i de flesta fallen 

framträdde som udda karaktärer (Norrhem 1997) i en i övrigt allomfattande heterosexuell 

värld (Sorainen 2015:35; se även Weston 1998:31, 38). Norrhem betonar hur 

identitetslöshet också hänger samman med en avsaknad av ord att sätta på sitt begär och 

sin identitet (Norrhem 2001:79). Att vara ”det”, ”sån”, att ”vara annars” eller ”eljest” är 

uttryck och omskrivningar som flera av informanterna använder sig av i intervjuerna. En 
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av dem är Leif, som föddes på 1950-talet.29 Han berättar i intervjun att han växte upp i ett 

kristet hem i en by i Västernorrland och hur han under barndomen återkommande bad till 

Gud för att slippa känna som han gjorde. Leif säger: ”jag bad oerhört mycket att jag inte 

ville vara det”.  

 En återkommande startpunkt i intervjumaterialet oavsett när informanterna är födda 

är alltså känslan av att vara ensam i hela världen. Informanterna ger i sina återblickar 

uttryck för desorientering i förhållande till de heterosexuella representationer som omger 

dem, och många beskriver det som en känsla de hade redan i unga år. Informanterna har 

dock inte alltid ord för det begär som de känner, de vet bara att den heterosexuella linjen 

inte är deras väg att gå. I bristen på synliga riktningar utöver den normativa linje de är 

desorienterade ifrån saknar de dock kompass för att orientera sig på annat sätt. Det handlar 

således om att vara vilse vilket kan vara skrämmande i sig, men framförallt skapar den 

upplevda ensamheten och ordlösheten en förödande känsla av att egentligen inte finnas.  

 

Löftet om den heteronormativa lyckan 

Informanterna har på lite olika sätt hanterat att de tidigare inte har kunnat se några 

alternativ till heterosexuella riktningar. Det syns dock en skillnad mellan de yngre och de 

äldre informanternas förhållningssätt i intervjumaterialet vilket i viss mån kan förstås 

utifrån ett tidsperspektiv. En skillnad handlar om relationer. Där många av de yngre 

informanterna undvek att alls ingå i kärleksrelationer så beskriver en del av de 

informanter som kom ut senare i livet hur de ändå gjort försök att följa normativa 

riktningar i vuxen ålder. Ett exempel är Leif som säger: 

  

Det blev ändå så att man gick in i den här heteronormen att träffa en kvinna och 

så vidare. Min före detta fru var den första kvinna jag hade och hon blev den enda.  

 

Leif ger uttryck för att ha kapitulerat inför att uppfylla förväntningar på ett 

heteronormativt livslopp, där att ingå äktenskap med en olikkönad person är ett centralt 

inslag (Halberstam 2005; Ahmed 2010a). Men trots att Leif beskriver äktenskapet som 

                                                             
29 Leif är vid intervjutillfället 63 år. Han identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
han. 
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ett sätt att följa heteronormativa linjer så beskriver han det dock främst som något positivt. 

Överlag när han berättar något om sin exfru är det med stor respekt och en kärleksfull 

mjukhet i rösten, och jag förstår att hon har varit en betydelsefull person för honom. Men 

äktenskapet kan även förstås som positivt ur fler aspekter än bara den relation som funnits 

mellan de forna makarna. Äktenskapet är också en symbol för något mer. 

 I boken The Promise of Happiness (2010a) uppmärksammar Sara Ahmed hur 

föreställningar om lycka ofta implicerar ett löfte om att människor kan uppnå detta bara 

de gör vissa livsval, vilket i sin tur kräver att andra möjliga liv väljs bort. I den här 

bemärkelsen beskriver Ahmed lycka i termer av stigar, där den som vill uppnå lyckan 

måste orientera sig längs med ”den rätta stigen”, där giftermål och förväntan på 

reproduktion som frukt av äktenskapet ofta ses som kronan på verket i ett heteronormativt 

liv (Ahmed 2006:17; se även Halberstam 2005). Queera liv är därför redan dömda att vara 

olyckliga eftersom giftermål och reproduktion inom samkönade parbildningar inte varit 

lagligt erkända eller understödda (Ahmed 2010a:94). Även om förhållandena mellan den 

samhällskontext som Ahmed skriver utifrån i vissa avseenden skiljer sig från den svenska 

kontext där avhandlingens empiriska material har hämtats så är det värt att komma ihåg 

att flertalet av de lagliga rättigheter som idag åtnjuts i en svensk kontext tillkommit 

relativt nyligen.30 Laglig rätt att ingå partnerskap erhölls 1995, därefter infördes 

könsneutralt äktenskap 2008. År 2005 infördes lagen om rätt till insemination för lesbiska 

par på svenska sjukhus. Dessa rättigheter tillkom alltså för de flesta av informanterna då 

de nått vuxen ålder. För en majoritet av informanterna var det därför under uppväxten 

inte möjligt att föreställa sig en queer framtid som skulle inrymma familjebildning och 

äktenskap. I alla fall inga lagligt sanktionerade eller uppmuntrade sätt att uppnå detta.  

 I Ahmeds resonemang om heteronormers tvingande karaktär och svårigheten att vika 

av från den straighta linjen betonar hon även hur känslor riktar kroppar (2010a). Detta 

blir tydligt i intervjun med Leif, men även i intervjun med informanten Jarmo. De båda 

beskriver att de redan i ung ålder kände sig desorienterade från heterosexuella linjer, men 

att dessa känslor i första hand förknippades med något dåligt som behövde förträngas. 

Jarmo, som vid tiden för intervjun bor i en by i Västerbottens inland, berättar att han i 30-

                                                             
30 För många inom hbtq-spektrat saknas fortfarande rättigheter som gäller familjebildning. 
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årsåldern gifte sig med en kvinna och att de fick två barn tillsammans.31 Äktenskapet 

slutade dock i skilsmässa på hennes begäran. I en återblick reflekterar Jarmo över tidiga 

känslor av desorientering: 

 

Min process var så här att när jag var 15 år ungefär, då gjorde jag som de flesta 

gör i den åldern, jag drömde homosexuella drömmar… /.../ då var jag ju livrädd 

och förskräckt över att vad är det här, och sedan förträngde jag det. Sen när jag 

var runt 23 kanske, då väcktes tankarna igen /.../ och så samtidigt så ville jag så 

gärna gifta mig och få många barn, och jag ville ju inte vara annorlunda. 

 

På 1980-talet, när Jarmo var i 20-årsåldern hade inte hbtq-personer rättigheten att ingå 

äktenskap. Inte heller var det möjligt att bilda familj på ett av staten godkänt och 

legaliserat sätt. Med andra ord var en heteronormativ riktning materialiserad i rättigheter, 

eftersom dessa rättigheter vid denna tid var förbehållna endast heteronormativa 

relationer.32 På så vis kan alltså heteronormativa orienteringar förstås som förknippat med 

ett löfte om lycka, genom att sådana orienteringar uppmuntras och premieras (jfr Ahmed 

2010a). Detta kan således ses som en möjlig orsak till att Jarmo gifte sig med en kvinna, 

även fast han i unga år kände sig desorienterad från en sådan framtid.  

 Jarmo ger i sin berättelse uttryck för att det queera begäret och en längtan att få ha en 

egen familj upplevdes som en motsättning. Jarmo uttrycker därför att han stått vid ett 

vägskäl där han upplevde sig tvingad att välja i vilken riktning han skulle gå. Oavsett att 

Leif och Jarmo inte vill kännas vid homosexualiteten, förstår de på något plan ändå att 

det är begär i en sådan riktning de känner. Jarmo och Leif kan båda förstås utkämpa en 

sorts kamp inombords samtidigt som de i någon mening redan tycks ha förlorat den. De 

                                                             
31 Jarmo är vid intervjutillfället 53 år. Han identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
han. 
32 Det finns dock flera exempel på hbtq-personer som har levt samman under äktenskapsliknande 
former, även i tider då samkönade relationer saknat både lagligt stöd, samt den sociala status som 
tidigare endast omgärdat ett heterosexuellt äktenskap. En del hbtq-personer har också skaffat barn 
på olika sätt innan det var juridiskt tillåtet, men för många var ett homosexuellt liv synonymt med 
att avstå från att få barn och ingå lagligt och socialt erkända äktenskap (jfr Siverskog 2016:123; 
Lindahl 2012:202). Främst gäller detta dock lesbiska och bisexuella kvinnor. I och med att kvinnor 
inte har ansetts ha någon sexualitet frikopplat från män så har kvinnor lättare kunnat förklä 
kärleksrelationer som vänskapsrelationer, arbetskamrater et cetera och på så vis kunnat leva och 
ibland även bo tillsammans (Norrhem et al. 2015:190). 
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vet vad de känner, och de vet också på något plan vad det innebär. Deras känslor är 

förknippade med en föreställd förlust av den lycka som ett heteronormativt liv omgärdas 

med genom att utgöra norm. De queera känslorna kan därför upplevas som ett 

underliggande hot. I Leifs och Jarmos återblickar ger de uttryck för att de trots redan i 

unga år känt homosexuella begär ändå har föreställt sig att de skulle leva heteronormativa 

liv. Detta säger något om vilka vägar de upplevde möjliga att överhuvudtaget föreställa 

sig för framtiden. Detta illustreras tydligt när Jarmo säger ”jag ville ju inte vara 

annorlunda”. I denna mening inryms en önskan om att följa (hetero)normativa livslinjer. 

En sådan önskan om normföljande rymmer kanske en oro för hur en avstickare från 

straighta linjer skulle tolkas av omgivningen. Men framförallt förstår jag Jarmos önskan 

som förbunden med normbrottets associationer. Utifrån Ahmeds tankar om att somliga 

vägar leder till lycka och andra till dess motsats kan Jarmos motstånd mot att, som han 

säger ”vara annorlunda” förstås som en motvilja att slå in på stigar mot en upplevd 

predestinerad queer olycka (jfr Ahmed 2010a:96). Som Fredrik och Nils ger uttryck för i 

sina återblickar återkommer här alltså behovet av att styra undan från den hotfulla 

riktningen genom att aktivt orientera sig längs en straight linje istället. För Leif och Jarmo 

kan deras respektive tidigare äktenskap och familjebildande ses sådana försök att hålla 

sig kvar i en heteronormativ kurs utifrån löftet om den heteronormativa lyckan som 

omgärdar den straighta kursen.  

 Deras livsöden är dock inte ovanliga, tidigare forskning belyser hur många 

homosexuella som inte kunnat, vågat eller haft möjlighet att komma ut ofta har ingått i 

heterosexuella äktenskap, och för en del innefattade detta även att skaffa barn (Valentine 

1993:237; Norrhem 2001:129, Siverskog 2016:118). Anledningarna till dessa handlingar 

kan vara flera, till exempel en önskan om närhet och samhörighet som Leif menar att 

äktenskapet gav honom. Utifrån Leifs och Jarmos ålder är det även möjligt att tänka att 

äktenskapet och barnalstrandet är något som i enlighet med en kulturell förväntan ska ske 

i en viss tid i livet (Ambjörnsson & Bromseth 2010). Här blir det alltså igen en fråga om 

tid, för att tala med Halberstam (2005), att passera hållplatser vid rätt tidpunkt i livet. Ett 

liv utan äktenskap och barn kunde förvisso ha varit en möjlighet, men detta hade samtidigt 

också inneburit ett misslyckade i relation till heteronormativa ordningar (jfr ibid). Detta 

hade också kunnat innebära att bli försatt i den kulturella obegriplighet som den queera 

tiden för med sig. Att leva ett liv som ensamstående man i Norrland hade dock kunnat 
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(bort)förklaras genom figuren ”gammpojk” som har en viss begriplighet i den sociala 

strukturen i denna geografiska kontext. Dock är inte gammpojk en särskilt lyckad karaktär 

i det sociala livet, utan snarare någon som anses ha misslyckats i kärlekens spel (jfr 

Nilsson 1999; Nordin 2005; 2007).  

 Det är också möjligt att betrakta äktenskapet och barnalstringen som maskerande 

manifestationer. Ett olikkönat äktenskap utgör en stark symbol för heterosexualitet och 

något beständigt, än starkare symbol är barnalstringen som också på ett konkret sätt riktar 

mot framtiden (jfr Edelman 2004). Barnet blir på så vis kronan på verket i ett 

heteronormativt livslopp (Ahmed 2010a). Äktenskapet, och familjebildandet som 

ytterligare manifestation av äktenskapet kan mot en sådan bakgrund betraktas som en 

ritualiserad performance (jfr Knuts 2006), med syftet att utåt manifestera att allt ”är i 

ordning” i bemärkelsen att vara heterosexuell. Samtidigt kan detta också kunna ses som 

ett försök till en besvärjelse inför sig själv. Äktenskapet blir på så vis ett sätt att orientera 

sig bort från föreställningen om queer olycka och istället rikta Leif och Jarmo mot det 

löftesrika heteronormativa livet, lyckan vid regnbågens slut. Rent konkret ett slut på 

”regnbågens” hotfulla riktning.  

 

Klibbighet 

I exemplen i det föregående temat synliggörs hur informanterna medvetet eller omedvetet 

förstår queera rörelser och riktningar som ett brott mot ordningen, och även hur andra i 

deras omgivning uttrycker att det finns gränser för vilka rörelser och praktiker som ryms 

inom ”det normala”. Både informanterna själva och andra personer som de berättar om 

från uppväxten tycks på så vis verka som gränsvakter, om än på lite olika sätt. Alla dessa 

rörelser, och såväl de yttre som de inre gränsvakternas agerande, syftar till att upprätthålla 

en straight riktning och en normativ orientering. Men vad händer om en råkar fastna i sin 

rörelse?  

 Sara Ahmed skriver i boken The cultural politics of emotions (2004) om objekt som 

klibbar (sticky objects), och menar att: “Objects are sticky because they are already 

attributed as being good or bad, as being the cause of happiness or unhappiness” 

(2004:35). Sådana objekt riskerar vid en punkt när alltför mycket mening klibbats fast vid 

dem att fastna, att bli fastlåsta i en viss position (Ahmed använder uttrycket ”stuck”). Från 
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en sådan punkt är det svårt att röra sig i bemärkelsen att förändras. Ett annat sätt att 

förklara det är att objekt som fastnat, exempelvis personer eller platser, får svårt att 

undkomma de föreställningar som omgärdar dem. Exempel på sådana ”klibbiga objekt” 

återfinns i intervjumaterialet både i form av personer och geografiska platser där 

informanterna till varje pris inte vill fastna.    

 

Klibbiga karaktärer  

Känslor av ensamhet och isolering är ofta närvarande i informanternas återblickar, även 

om inte alla betraktar sina uppväxtmiljöer i norrländska kommuner som hotfulla eller 

omöjliggörande. Men paradoxalt nog, med tanke på informanternas känslor av ensamhet 

i sina lokala kontexter som tidigare nämnt, så berättas det emellanåt om en eller ett fåtal 

andra personer i närområdet som på ett eller annat sätt uppfattas som normbrytare. 

Således anade informanterna kanske ändå att de egentligen inte var helt ensamma i hela 

världen. Men de personer som det ”på byn” ryktades om var homosexuella, eller på annat 

sätt uppfattades som normbrytande, beskrivs i flera av intervjuerna inte som någon 

räddning från ensamheten eller som potentiella allierade. Snarare framstår de som 

ytterligare anledningar för informanterna att orientera sig bort från hemorten. Bland annat 

visas detta i intervjun med Jarmo där en person som liknar den tankefigur som Norrhem 

(2001:174) presenterar i boken Den hotfulla kärleken (2001), skisseras fram, nämligen 

den illa ansedde ”bybögen”.  

 

”Lelle bög” i [namn på tätort] ville ju ingen vara i närheten av [Jarmo skrattar]. 

Och jag minns så väl ”Lelle bög” och alla pratade om att han var hemsk och han 

antastade mig och min syster, min syster var väldigt kortklippt. Han var ju 

skräcken, och han stirrade på pojkarna där vi växte upp.  

 

”Lelle bög” symboliserar här en udda och hotfull karaktär som Jarmo till varje pris inte 

ville bli som eller associeras med. Det är när Jarmo berättar om sin tonårstid, då han först 

började känna homosexuella begär, som ”Lelle bög” nämns. Det är tydligt att Lelle, som 

den enda kända förmodat homosexuella personen i Jarmos närhet, fungerade som en 

modell för vad homosexuella män var. Utifrån det sätt som Jarmo återberättar sina minnen 
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av Lelle tycks han ha varit fastlåst i positionen som ”bybögen” och kan med Ahmeds 

tankar om klibbighet således förstås som en klibbig karaktär.   

 Norrhem menar att ”bybögen” som stereotyp karaktär på samma gång är både känd 

och okänd (2001:174). Känd genom vad han upplevs representera, men en person som 

ska hållas på avstånd och som ingen egentligen kände. Jarmo beskriver att ingen ville 

vara i närheten av ”Lelle bög”. Dels kan detta handla om rädsla för klet i bokstavlig 

mening, nämligen rädslan att bli antastad, dels en rädsla för att fastna i ett socialt nätverk 

med ”Lelle bög”. I bygdens sociala liv beskrivs denne klibbige karaktär vara placerad 

långt ner i den sociala hierarkin. Behovet av att distansera sig blir således begripligt som 

ett sätt att undvika att själv fastna i den positionen.  

 

Klibbiga gemenskaper 

När jag ber Fredrik berätta om uppväxten i Norrbotten på 1990-talet så räknar han i 

förbifarten upp ett antal personer på hemorten som var öppet homosexuella, eller som det 

ryktades om att de var homosexuella: 

 

Det fanns ”LoveTove” och, som man kände till sen tidigare en som hette Stefan 

och en som hette, alltså ”BioStefan” tror jag han kallades, han jobbade på bion. 

Och så fanns det någon som hette någonting annat på T, som jag inte kan komma 

ihåg. De tre var ju kända av alla redan så där, men de andra var ju anonyma.33  

 

Här blir hemortens ringa storlek synlig, det finns ett fåtal hbtq-personer som är ”kända av 

alla” och som kan ses som uttryck för ett samhälle som är tillräckligt litet för alla att ha 

koll på alla. Orten kan i Fredriks citat också förstås präglad av konformitet där 

normbrytare urskiljs. Dessa personer gavs namn som antingen avsåg att feminisera dem, 

som ”LoveTove”, vilket kan förstås som en markering av att Love genom att uppfattas 

som homosexuell anses förlora sin maskulinitet. ”BioStefan” gavs ett smeknamn som var 

kopplat till en funktion i samhället, på orten fanns bara en biograf och det var där Stefan 

jobbade.  

                                                             
33 Fingerade namn 
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Utöver de personer som Fredrik menar var ”kända av alla redan” så antyds där också ha 

funnits fler personer. Dessa personer verkar dock inte ha utgjort något tänkbart hbtq-

sammanhang. Fredrik berör deras närvaro endast flyktigt under intervjun och går sedan 

vidare till att tala om digitala hbtq-gemenskaper igen. Jag ber honom vid ett senare tillfälle 

att förtydliga sina tankar kring de hbtq-personer han kände till på hemorten, Fredrik 

berättar: 

 

Jag hade lite kontakt med dem men vi umgicks aldrig. Love umgicks jag med en 

gång och han blev kär i mig. Han ville ha mer kontakt men jag var inte intresserad. 

Minns inte om jag ens var öppen då men kanske. Jag tror att om dessa personer 

påverkade min komma ut-process så var det troligtvis inte till det bättre. Inte på 

grund av att de var dåliga människor, utan snarare hur människor som fanns i 

omgivningen som såg ner på dem på grund av deras läggning. 

 

Här återkommer Norrhems tankefigur ”Bybögen” som en klibbig karaktär, även om den 

inte är lika stark som ”Lelle” som Jarmo berättar om. Skillnaden är också att Fredrik inte 

tillskriver personerna i sig dåliga egenskaper, vilket är fallet i Jarmos nedsättande 

beskrivning av ”Lelle bög”. Men det omgivande samhällets negativa reaktioner mot dessa 

personer verkar ändå som varnande exempel; som normbrytare har de urskilts och 

markerats som avvikare, och de utgör därför inga åtråvärda identifikationspunkter eller 

begärsobjekt. I den bemärkelsen är de personer Fredrik berättar om också klibbiga 

karaktärer som han inte tycks vilja komma i kontakt med. Fredrik berättar att han förvisso 

har en kortvarig kontakt med i alla fall Love, men det är ändå först via digitala miljöer 

som han säger sig ha hittat ett hbtq-sammanhang som känns bekvämt att ingå i. Paradoxalt 

nog kan således känslan av att vara ensam i hela världen existera trots att en känner till 

andra normbrytande personer i närområdet.  

 

Klibbiga platser 

Men föreställningarna om ”bybögen” är också intressanta för deras koppling till en 

geografisk kontext. Det är inom de specifika geografiska kontexter där bybögen fastnat 

som karaktären ”blir till” som avvikare. I dessa rum beskrivs bybögens queera begär och 

identitet stå ut i den sociala ordningen (vare sig det är så de faktiskt uppfattar sig själva 
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eller om det rör sig om rykten). I Jarmos och Fredriks beskrivningar av ”Lelle bög”, 

”LoveTove” och ”BioStefan” fungerar dessa personer som representationer av ”den som 

blivit kvar”. På samma sätt som föreställningar om ”bybögen” varnar för ett queert liv, 

utgör dessa personer således varnande exempel på hur ett queert liv skulle te sig för den 

som stannar på hemorten.  

 I intervjun med Fredrik och flera av de övriga informanterna tycks berättelserna om 

kända eller förmodade hbtq-personer omfatta idén att det är nödvändigt att flytta från det 

lokala sammanhanget till större städer för att kunna leva ett queert liv. I alla fall ett 

lyckligt sådant. Förutom att ”bybögen” utgör en hotfull klibbig karaktär i sig, så blir den 

nedvärderade karaktären också en påminnelse om en förhärskande uppfattning: För att 

komma ut ur garderoben behöver en också komma ut ur och bort från klibbiga platser – 

byn eller den lilla orten. Informanternas återblickar handlar alltså inte bara om de personer 

som de minns från uppväxten, som i sig upplevs vara klibbiga och fastlåsta i sina 

positioner. Lika mycket säger dessa beskrivningar också något om informanternas tankar 

kring sina uppväxtorter som platser som även de har klibbats fast vid negativa och 

stereotypa föreställningar. Informanterna ger i återblickarna uttryck för vissa 

uppfattningar om hemorten och stereotypa antydningar om Norrland som geografisk 

kontext. Uppfattningarna av platser (i detta fall hemorterna) konstrueras av informanterna 

oftast i relation till föreställningar och tankar om andra platser (Massey 1994). 

Informanternas berättelser om ”de som blev kvar” förstärker och reproducerar på så vis 

den dominerande idéen om hbtq-migration till större städer som nödvändig (jfr Weston 

1995; Nordström & Norrhem 2000). Som Anna Siverskog uttrycker det: ”När platsen en 

befinner sig på känns trång orienterar en sig mot andra håll, i hopp om att finna något 

annat” (Siverskog 2016:97). Informanternas orientering bort handlar således både om att 

själv undslippa att fastna i en misslyckad identitet, men också, och kanske framförallt, 

om att undslippa att fastna i geografiska kontexter där livet i någon mening tycks ha 

stannat av.  

 Detta blir dock inte bara synligt i de mer negativa representationerna av hbtq-personer 

på informanternas hemorter. I intervjun med Josefin berättar hon om en person, som hon 

själv benämner som ”stans bögkille”, som betydelsefull för henne i de sena tonåren i 

mitten av 2000-talet: 
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Stans bögkille, Mikael, som var känd som, ah men han är representativ för [namn 

på stad i Västernorrland] för bögarna och han var ändå fem år äldre och hade redan 

hunnit läst en kandidat och hunnit resa jorden runt och sånt där. Så det var som att 

vi var på olika ställen men det var ändå som att det var den första liksom, det var 

som att han välkomnade mig in ändå i nån sorts hbtq-tänk, för att han hade levt så 

länge i den bubblan och hade haft väldigt mycket erfarenheter av att vara bög, eller 

att vara öppet homosexuell i en liten stad så. Så att det var väl ändå han som var 

mitt sammanhang då och vi började hänga när jag var 18 år, jag tror att det var 

precis när jag skulle ta studenten typ. Han stannade mig utanför affären och 

berömde mig för en krönika jag hade skrivit som då hade koppling till hbtq såklart. 

Men det var det enda sammanhanget som fanns, det fanns inga öppna fik som där 

man visste att här hänger hbtq, för att det fanns inga hbtq-personer. Det fanns ju 

föreningar och fotbollsklubbarna, men fan där var det ju bara mainstream straighta 

liksom. Det fanns inget sammanhang som man rymdes i, man var tvungen att passa 

in i den här fåran av medelklass, vit, cisperson och straight liksom. 

 

Mikael beskrivs i Josefins återblick som en förebild och en allierad. Han utgör en positiv 

hbtq-representation till skillnad från de karaktär som Jarmo och Fredrik minns från 

uppväxten. I Josefins beskrivning av Mikael så lyfter hon fram att han har skaffat sig en 

utbildning och även rest jorden runt. Mikael har alltså till skillnad från ”LoveTove”, 

”Lelle bög”, ”BioStefan” och de andra som Fredrik och Jarmo berättar om från sina 

respektive uppväxter, först rört sig bort från den klibbiga platsen innan han valt att 

återvända, han har sett sig om i världen. Mikaels liv tycks således fortfarande vara i 

rörelse, och inte avstannat eller fastlåst. Han kommer tillbaka till den lilla orten med 

erfarenheter som många andra saknar. Även om Mikael alltså har återvänt till hembygden 

så är Josefins berättelse om honom främst centrerad kring hans rörelser bort därifrån.  

 

Jag läste en kurs i på universitetet året efter gymnasiet och jag vet inte varför jag 

valde att studera i [namn på universitetsstad]. Jag tror att det var Mikael som fick 

mig att dra dit, för där var det mycket gays liksom. Jag tror det var det som drog, 

eller typ att det var en stor stad där man kunde vara anonym och göra vad man 

ville. 
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Här tornar återigen staden upp som en möjligheternas och frihetens plats, en plats där en 

kan vara en i mängden (jfr Weston 1995; Bech 1998; Nordström & Norrhem 2000:19). I 

Josefins berättelse tillskrivs Mikael en funktion av att rädda henne från småstadens 

heteronormativa riktning genom att istället visa henne vägen till geografiska platser där 

hbtq-liv enligt hans uppfattning går att leva. För att låna några rader ur en av hbtq-

rörelsens största anthems Somewhere over the rainbow så blir Mikael sångens fågel som 

flugit över regnbågen. Hans rörelse ger riktning för Josefin, det är i städer som the dreams 

that you dare to dream really do come true… 

 

Ankomster 

Såhär långt i kapitlet har jag gett exempel på erfarenheter som gjordes före internet fanns. 

Dessa startpunkter utgör på så vis en kontextualiserande bakgrund till vad som nu komma 

skall. Följande del av kapitlet kommer att handla om informanternas erfarenheter från när 

nätet var relativt nytt i deras liv. Vad berättar informanterna om att anlända till digitala 

rum? Hur känns det att inträda i digitala miljöer och potentiella hbtq-gemenskaper? 

 För mitt inre hör jag ljudet av ett modem som kopplas upp när informanterna gör dessa 

återblickar. Det är dags att logga in.  

 

Nätet som orienteringsverktyg 

Josefin berättar att hon under gymnasietiden, före hon träffade Mikael, var vän med en 

annan kille, Jon, som under denna period introducerade henne för Qruiser. Jag frågar hur 

det kändes att logga in där: 

 

Ja alltså min känsla var typ att här kanske det börjar, för jag hade inte haft nåt 

slags, inget hbtq-sammanhang innan, om man då inte tänker att Jon var det 

sammanhanget. Men just det där att känna att det var en värld, eller en dörr som 

öppnades på nåt sätt.  

 



 

 59 

Qruiser konstrueras här som en dörröppnare till en helt ny värld. I denna nya värld finns 

det där som Josefin upplever att hon har saknat i sin lokala kontext; ett hbtq-sammanhang. 

Det rum Qruiser i sig självt utgör, men även den värld detta rum representerar i Josefins 

återblick, gör det möjligt för henne att se nya vägar och andra möjliga livsriktningar än 

de upptrampade normativa stigar hon varit begränsad till hemmavid. De framstår i 

Josefins berättelse ha varit så hårt upptrampade att alla andra möjliga orienteringar och 

riktningar som konsekvens varit osynliga (jfr Ahmed 2006:21). Detta visar hur 

desorientering inte uteslutande innebär något dåligt, att desorienteras kan också betyda 

att ta sig bort från förutbestämda rutter och gå sin egen väg. Desorientering kan på så vis 

även inrymma en känsla av nyfikenhet, något som kan anas i Josefins beskrivning av att 

glänta på dörren till något nytt. Qruiser blir ett möjligt rum genom vilket livet kan få ta 

en annan riktning. En omorientering kan således ske och en början på ett nytt sätt att vara 

i världen, som Josefin säger: ”här kanske det börjar”.  

 Etnologen Michelle Göransson (2012) visar i sin avhandling exempel på hur 

omorienteringar ofta beskrivs just som att ”upptäcka en annan värld”, och hur känslan av 

frihet som tillgången till denna nya värld beskrivs ge också kan materialiseras i hur 

kroppen rör sig, talar och skämtar (2012:43). I Göranssons empiri är upptäckandet av en 

annan värld relaterat till att börja leva lesbiskt och att känslomässigt nå nya rum, och i 

förlängningen även fysiska rum där en tidigare inte varit.  

 I mitt intervjumaterial är det förvisso också tal om utforskningar av nya känslomässiga 

rum, men här är det digitala miljöer som både utgör nya rum att konkret ta plats i (digitalt), 

men också att känslomässigt orientera sig via. Till skillnad från berättelserna om livet 

före internet, erbjuder de digitala miljöerna informanterna en tydlig punkt att utgå från i 

omorienteringar mot queera riktningar. De digitala miljöer som informanterna berättar att 

de använde under denna period kan därmed förstås fungera som orienteringsverktyg. Jag 

hämtar här inspiration i Sara Ahmeds uttryck ”orientation devices” (Ahmed 2006:3; 11). 

Jag använder mig framgent av genusvetaren Anna Olovsdotter Löövs svenska 

översättning ”orienteringsverktyg” (2014:86), men med en lite annan förståelse av 

begreppet.34 Tillämpat på mitt intervjumaterial förstår jag digitala miljöer som 

                                                             
34 Lööv använder begreppet i sin avhandling om dragkingande som praktik, politik och begär för 
att beskriva hur medvetenhet fungerar som ett metaforiskt orienteringsverktyg för att 
kontextualisera vissa rörelser inom en önskad (feministisk) linje. Medvetenheten, menar Lööv, gör 
det möjligt för dragkings att kunna utföra vissa handlingar och fortfarande behålla kursen längst 
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orienteringsverktyg som gör det möjligt att kunna se och föreställa sig nya riktningar i 

livet. Digitala miljöer gör att andra liv, platser och representationer av hbtq-identiteter 

blir inte bara synliga, utan också nåbara. Dessa rum möjliggör att omorientera sig i 

riktningar som tidigare ibland inte ens har varit möjliga att föreställa sig.  

 Ett exempel är Fredrik som berättar:  

 

Det fanns ju en RFSL-chatt där jag chattade ibland. Och sen kom ju Sylvester när 

jag gick på gymnasiet tror jag. /…/ När internet kom, då gick det ju att få kontakt 

med andra. /…/ Internet öppnade ju väldigt många möjligheter, kontakt med andra 

människor och så.  

 

Digitala miljöer fungerar i Fredriks återblick som en sorts konkret orienteringsverktyg i 

form av platser att befinna sig på där han kan interagera med andra hbtq-personer. 

Förvisso hade han ju träffat hbtq-personer tidigare, ”LoveTove” och de andra som han 

berättat om från uppväxten, men dessa personer utgjorde ju inte några åtråvärda objekt 

varken för identifikation eller begär. Det är således först i dessa digitala miljöer som 

Fredrik tycker sig kunna etablera kontakt med andra som han vill ha kontakt med. De 

digitala miljöerna fungerar i den meningen som faktiska orienteringsverktyg som 

tillgängliggör kontakt med andra hbtq-personer och gör de dessa förbindelser tillgängliga 

oavsett geografiskt avstånd. Numera är detta kanske en självklarhet, men för de 

informanter som var tonåringar när de började komma ut och fortfarande bodde hemma 

så var sådana möjligheter begränsade. Det digitala ”möblerar” på detta sätt om världen 

och ändrar förutsättningarna för hur rörelser kan ske och vilka förbindelser som kan göras 

mellan olika människor och rum. Det digitala fungerar således som vägar som inte kräver 

en fysisk förflyttning utan kan beträdas från en dator på tonårsrummet, genom 

familjedatorn eller en lånedator på ett stadsbibliotek.  

                                                             
med en feministisk linje. En annan översättning av devices till svenska har gjorts av etnologen Signe 
Bremer som i sin avhandling har utgått från Ahmeds begrepp straightening devices och översatt 
detta till ”uträtande anordning” (Bremer 2011:82). I Bremers användning beskrivs en 
testosteronspruta, för en informant som genomgår en könskorrigerande behandling, rätta kroppen i 
ett könsbinärt led. Samtidigt har testosteronsprutan en subjektiverande och upprättande effekt då 
informanten själv vill uppnå en kropp som tydligt kodas som traditionellt maskulin. 
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Men det revolutionerande handlar inte enbart om att geografiska avstånd kan överskridas, 

nätet innehåller också olika rum att mötas i. Rent konkret uppstår det således digitalt nya 

”världar”, som Josefin uttryckte det. I dessa världar behövde inte samma normsystem 

nödvändigtvis vara gällande, som informanterna beskriver att de tidigare oftast varit 

utelämnade till. Att det kan upplevas omtumlande att digitalt hitta en värld där hbtq är 

norm blir synligt i en återblick som Josefin gör till sina tidiga inloggningar på Qruiser: 

 

Det var lika delar skrämmande som befriande ändå att veta att här samlas det andra 

människor som har samma erfarenheter som jag, eller som letar människor som 

jag eller man söker lite samma sak. För då tänkte man att det kanske inte fanns i 

den riktiga världen. 

 

I Josefins återblick är det tydligt att hon inte är van att träffa hbtq-personer, i alla fall inte 

i sådan mängd, och på en och samma plats. Qruiser utgör en mötesplats som hon aldrig 

tidigare haft tillgång till. Anna Siverskog (2016:181f) menar att mötet med andra som 

delar liknande erfarenheter som en själv är viktiga för att kunna bli sedd som en vill och 

bli bekräftad i det (jfr även Göransson 2012). I Josefins citat synliggörs vilken betydelse 

detta digitala sammahang har. Det visar även att avsaknaden av sådana mötesplatser i de 

fysiska sammanhang Josefin befinner sig är så stor att hon nästan inte kan tro att det här 

finns i, vad hon kallar för, ”den riktiga världen”. Delvis kan det spegla hur nätet i denna 

tidskontext oftast betraktades som en sorts fantasivärld som var avskild från ”den riktiga” 

fysiska världen. Men det kan också förstås som att Qruiser i Josefins ögon är en dröm 

som blivit sann. Qruiser framstår på så vis en sorts drömvärld. 

 Annica Johansson skriver i en artikel om Qruiser att det digitala rummet: ”förändrar 

villkoren för hur och när man kan vara icke-heterosexuell” (2006:39). Genom att 

användarna, som Johansson skriver, ”öppnar dörren” till digitala rum där icke-

heterosexuellt begär utgör norm så uppstår en ny känsla av närvaro (ibid). Detta 

överensstämmer med vad Josefin och flera av de andra informanterna formulerar under 

intervjuerna. Genom det digitala rummet skapas möjligheten att ingå i en hbtq-

gemenskap. Det minskar på så vis betydelsen om hbtq-sammanhang faktiskt finns i den 

”riktiga världen” eller inte, nu vet Josefin att den här platsen där det samlas andra med 

liknande erfarenheter som också letar efter ett hbtq-sammanhang finns. Qruiser blir på så 
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vis ett rum där Josefin både i praktiken och emotionellt kan logga in. Men digitala rum 

beskrivs också rent konkret vara ett sätt att synliggöra närvaro i informanternas lokala 

kontexter. Under intervjun med Henrik35 säger han: 

 

Det som slog mig när jag började vara på nätet var just att shit vad många det är. 

Alltså vad många det finns och man är inte själv, inte ens i en liten jävla håla så är 

man själv!  

 

Sammanfattningsvis är digitala miljöer möjliga att förstå som orienteringsverktyg i 

bemärkelsen att de utgör ytor där kroppar kan röra sig, mötas, interagera och så vidare. 

Men de fungerar också som metaforiska verktyg som emotionellt möjliggör en sorts (ny) 

början av livet, de digitala rummen utgör en startpunkt för omorienteringar som kan ske 

i nya riktningar. Siverskog (2016:181) menar utifrån sitt empiriska material om queera 

livslopp att orienteringar i nya riktningar oftast förutsätter platser eller person som 

fungerar som ingångar till nya vägar. Det är också på ett sådant sätt jag förstår digitala 

miljöer som orienteringsverktyg; de utgör både nya vägar, samtidigt som digitala miljöer 

också är mötesplatser där informanterna kan träffa personer som kan guida dem längs 

med denna nya kurs. Möten kan i det digitala ske både med personer i informanternas 

lokala kontexter som blivit synliga via digitala rum, men förbindelser kan också upprättas 

med människor oavsett geografiskt avstånd. 

 

Att få en plats och hitta hem 

Det är tydligt i intervjuerna att inträdet på nätet haft stor betydelse för informanterna. En 

framträdande anledning till detta är centrerad kring att de digitala rummen utgör rum att 

ta plats i. Henrik är en av dem som berättar om den initiala användningen av nätet på detta 

sätt. Henrik är uppvuxen i en liten stad i Norrbotten men bor sedan några år tillbaka i 

Stockholm. Vi träffas i hans lägenhet som han delar med sin sambo. Henrik slår ut med 

armarna när han säger:  

 

                                                             
35 Henrik är vid intervjutillfället 23 år. Han identifierar sig som bisexuell, föredraget pronomen han. 



 

 63 

Qruiser var ju, alltså det var bara så skönt. Det var så avslappnat och jag behövde 

inte fundera någonting alls kring det, och det som var mest skönt var att inse att 

shit vad många det fanns runtomkring en, alla. För att även om gymnasieskolan 

var väldigt avslappnad, så där var det också väldigt begränsat. Vi var, i årskurs tre 

när jag gick ut, så tror jag att vi var åtta killar och sedan var det bara tjejer. Så det 

har inte varit, det har inte varit samma atmosfär på gymnasiet heller. Men jag drogs 

ju till Qruiser bara för att det var så skönt. Alltså skönt att liksom känna att… 

[Henrik gör en kraftig utandning]. Man behöver inte fundera över vad man säger 

och hur man uttrycker sig. 

/…/ Just att bara få vara i forum eller röra sig i forum där de flesta inte bryr sig. 

Det har varit befriande, alltså avslappnat, det har varit så skönt att få vara och ta 

plats, vilket jag inte har gjort större delen av min uppväxt offentligt. 

 

Även om komma ut-processen under skolåren beskrivs ha varit fredad från homofoba 

repressalier och sägs ha försiggått i en avspänd stämning, så beskriver han ändå Qruiser 

som en mer avslappnad plats. Qruiser konstrueras som ett rum där han inte behöver vakta 

på hur hans sätt att uttrycka sig eller agera kan tolkas. Det digitala rummet blir en sorts 

andrum (jfr Johansson 2006:37). Denna upplevelse av den digitala miljön är tydlig i 

Henriks kroppsspråk när han berättar om sina erfarenheter av Qruiser i ungdomen. När 

han berättar detta slår han ut sina armar och gör en tydlig utandning. Jag ser detta som en 

fysisk demonstration av känslan av att uppleva sig bekväm i det digitala rummet. På 

Qruiser får han en plats där han upplever att han kan orientera sig i en queer 

begärsriktning utan att behöva förhålla sig till heteronormer. Kroppen kan utan motstånd, 

och på de sätt Henrik själv vill, sträcka ut sig i detta utrymme. Det innebär en känsla av 

att vara bekväm som han i andra sammanhang sällan eller aldrig upplevt.  

 Även i intervjun med Fredrik lyfts betydelsen av att få en plats: ”jag ville bara ha en 

plats, litegrann”. Han uttrycker det ganska kortfattat, men dessa ord inrymmer mycket 

kraft mot bakgrund av hans tidigare nämnda livserfarenheter av att ha upplevt ett behov 

att noga självövervaka uttryck för sin queera orientering. Den efterlängtade ”platsen” 

finner han i digitala miljöer. I dessa sammanhang blir självregleringar och sträng kontroll 

över kroppens utsträckningar i queera riktningar inte längre är nödvändiga. 
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 Ahmed menar att vara orienterad både handlar om att finna sin väg, men lika mycket 

om att känna sig som hemma. Hon menar också att det är viktigt att fundera över hur 

människor tar hjälp det att “finna sin väg” ofta inkluderar olika sorters ”homing devices” 

– objekt som används för att hitta, eller skapa, hem (Ahmed 2006:9).36 I flera av 

informanternas beskrivningar av framförallt tidiga sajter som Sylvia/Sylvester och 

Qruiser understryker de lättnaden som infinner sig av att digitalt ”få en plats”. I sådana 

beskrivningar inryms också en känsla av att ha hittat hem som handlar om orientering. I 

dessa digitala hbtq-sammanhang finns en synligt utstakad queer linje som blir möjlig att 

ansluta till. Det kan också förstås som en sorts tröst att inte längre behöva färdas ensam i 

queera riktningar, utan att via nätet komma i kontakt med andra personer som också 

lämnat den heterosexuella huvudfåran. Om den normativa riktningen utgjort en sorts 

första hem i informanternas liv, vars bekväma omhuldande informanterna valt eller har 

upplevt sig tvingade att lämna, så beskrivs Sylvia/Sylvester och Qruiser i termer av nya 

hem. Men dessa digitala miljöer kan också förstås som en vägvisare för informanterna att 

”hitta hem” även utanför nätet. Betydelsen av dessa två aspekter framkommer med all 

tydlighet i intervjun med Jarmo där han berättar om betydelsen av att agera på nätet men 

också beslutsamt säger: ”Hade inte internet funnits då tror ju inte jag att jag hade vågat 

komma ut”. Digitala rum gör det möjligt för informanterna att ta plats som queera subjekt. 

Här kan de desorienterade informanterna således hitta hem.  

 

Tumultartade ankomster 

De initiala inträdena på nätet beskriver informanterna framförallt i positiva ordalag. Det 

finns även en viss samstämmighet i att betona digitala rum som förlösande och befriande. 

Flera avInformanterna har tidigare känt sig ensamma och vilsna och mot den bakgrunden 

är det inte förvånande att inträdet i digitala miljöer ges sådan betydelse. I en del av 

intervjuerna beskriver informanterna dock den första tiden på nätet som tumultartad. En 

av dem som ger uttryck för detta är Nils som berättar om sin tidigare användning av 

Sylvester och Qruiser: 

                                                             
36 I relation till transpersoners användning av Qruiser resonerar Signe Bremer kring detta i sin 
avhandling på följande sätt: ”För att vi ska kunna förstå betydelsen av att ha ett hem måste vi 
emellertid och ha lämnat ett hem bakom oss. Med hjälp av hemmagörande anordningar strävar vi 
sedan efter att åter finna en bekväm fåtölj – att hitta hem” (Bremer 2011:161).  
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Jag hade nog ganska många intensiva år där jag försökte, inte ska jag väl säga ta 

ikapp mina tonår, men typ att försöka hitta mig själv. 

 

I Nils beskrivningar av sitt initiala användande av digitala miljöer så framkommer en 

intensitet som blir begripligt inte minst i relation till hans tidigare beskrivningar av 

tonårstiden då han menar att han ”stängde av det där”. Det går således att förstå Sylvester 

och Qruiser som tillåtande sammanhang där Nils får möjligheten att som han själv säger 

”försöka hitta sig själv” utan att vara bevakad och hämmad av några former av inre eller 

yttre gränsvakter. Det är också möjligt att förstå att digitala miljöer gör det möjligt att 

upprätta förbindelser till människor och gemenskaper som han upplever inte varit möjliga 

att nå i hans geografiska närområde under uppväxten. Digitala miljöer möjliggör således 

både att kunna komma ut i en upplevd trygghet, men också att i praktiken tillskansa sig 

queera erfarenheter. 

 Även under intervjun med Leif beskrivs den första tiden på Qruiser efter han kommit 

ut som en tämligen intensiv tid: 

 

Det var längesen jag var där på Qruiser, det är många år sedan. Den första tiden 

var när jag separerade, då hade jag också ett sådant där fruktansvärt hektiskt år kan 

jag säga. Då skulle man väl ta igen allt man hade förlorat under ett helt liv. Så att 

det var väldigt mycket då. Sådant som man skäms lite grann för, men samtidigt så 

förstår jag ju att jag hade sådan oerhörd längtan efter att få vara den jag är. 

 

I Leifs återblickar på sitt liv beskriver han återkommande erfarenheter av att försöka 

anpassa sig till heteronormer, trots att han berättar för mig att han redan som ung pojke 

visste att han kände ett samkönat begär. Även om livet och de livsval han initialt gjorde 

inte nödvändigtvis varit olyckliga i sig, han beskriver ju exempelvis sitt tidigare äktenskap 

som givande och kärleksfullt på många sätt, uppfattar jag ändå i de återblickar han gör 

under intervjun mycket sorg, och framförallt en känsla av att vara hämmad som präglat 

stora delar av hans liv.  

 Vid första anblick är det möjligt att inte fästa särskilt stor vikt vid de erfarenheter som 

förmedlas i de båda männens citat, vad som berättas är att de använder digitala miljöer 



 

 66 

för att träffa personer, och kan en ana, för att ha sex. Det finns egentligen inte något 

revolutionerande i en sådan praktik i sig, utan snarare utgör detta vardagen för många 

idag, oavsett sexualitet, i en tid då exempelvis dejtingappar flitigt används för att upprätta 

sexuella och/eller romantiska relationer (Davidsson & Thoresson 2017:101). Mot 

bakgrund av Nils och Leifs tidigare livserfarenheter som de berättar om i respektive 

intervju ges dock en djupare förståelse av vad det betyder att kunna logga in på Qruiser 

under den aktuella perioden i deras liv. I både Nils och Leifs citat beskrivs en längtan att 

(äntligen) kunna sträcka ut sig i världen från att tidigare ha pausat eller tänkt bort sina 

önskningar om romantiska och sexuella praktiker. De ger båda uttryck för att ett behov 

av att få vara den de vill vara och att få ta igen ett liv som de säger att de tidigare inte 

kunnat leva. Känslan av att via digitala miljöer kunna ”komma hem” visar sig i detta 

avsnitt alltså också handla om att ”finna sig själv”. 

 Möjligheten att få till fysiska förbindelser genom digitala rum är dock inte något som 

uteslutande beskrivs i positiva ordalag. Leif påpekar till exempel i citatet ovan att han 

nästan skäms lite för dessa kontakter som var ganska intensifierade under en period, 

samtidigt som han också understryker sin längtan efter att få dessa sexuella upplevelser. 

En annan som ger uttryck för att inte helt kunna hantera de möjligheter nätet ger är Jarmo. 

Han berättar: 

 

När jag var typ 36 då fick jag internet och då gick jag in på sidor för män som 

gillar män och då tänkte jag: det här går ju inte, bo här i lilla byn och vara bög, det 

går ju inte [skrattar]. Så att jag började må väldigt dåligt. Det slutade med att jag 

började dricka en hel del för att döva det här och så ringde jag ju Heta linjen och 

så chattade jag och var anonym. 

 

Här syns en konfliktfylld känsla, snarare än de positiva narrativ som majoriteten av 

informanterna uttrycker i samband med inträden i digitala miljöer. Ahmed menar att i 

möten med queera andra, kroppar som egentligen inte ska finnas längs den 

heteronormativa kursen så kan en slås ur kurs (Ahmed 2006:19). I regelbundna möten 

med andra män via chattsidor på nätet och samtal till Heta Linjen blir det allt svårare för 

Jarmo att behålla den heteronormativa riktning som han bland annat genom ett 

heterosexuellt äktenskap försökt behålla.  



 

 67 

 Ahmed skriver om omorienteringar att: ”What happens when we are ”knocked off 

course” depends on the psychic and social resources “behind” us. Such moments can be 

a gift, or they might be the site of trauma, anxiety, or stress about the loss of an imagined 

future” (Ahmed 2006:19). Detta betonar att det är betydelsefullt att återkoppla till andra 

startpunkter i livet för att förstå informanternas reaktioner när de kommer i kontakt med 

uttryck för icke-heterosexualitet. Även om Jarmo under intervjun menar att internet varit 

avgörande för att han alls till sist kom ut, beskrivs nätet i denna återblick samtidigt som 

allt annat än befriande. Delvis kan detta förstås utifrån upplevelsen av att en 

omorientering kommer innebära att gå miste om den heteronormativa lyckans löfte. Som 

Jarmo tidigare berättade ville han inte vara annorlunda. Att slå in på en ny livsriktning 

innebär en förlust av normföljandets privilegium, där kärnan utgörs av att det normativa 

inte står ut från mängden. Det normativa är osynligt eftersom det är förgivettaget, den 

som följer normen är inte annorlunda. Jarmos oro inför att finna sig desorienterad från 

kända vägar kan således förstås bero på att de nya vägarna inte omgärdas av samma 

självklarhet hur livet ska levas, vad det ska innehålla, hur och vad det ska göras. Från att 

tidigare ha följt en väl intrampad linje behöver han nu bryta ny mark.  

 Jarmos konflikt syns även handla om identitet i relation till plats. Han ger uttryck för 

att det inte går att bo i den norrländska by där han vid denna tid bor och att vara 

homosexuell. Kanske handlar det om att homosexualiteten gör honom, som Ahmed 

formulerar det, ”out of place” i den till synes heteronormativt formade byn. Var i ett 

sådant rum finns plats för en homosexuell man? Insikten att han är homosexuell kan 

således också förstås frammana en oro baserat på uppfattningen att det inte skulle vara 

möjligt att leva ett queert liv i denna geografiska kontext. Kanske återkommer också 

barndomens obehagskänslor kring uppväxtortens klibbige karaktär ”Lelle bög”, och att 

Jarmo fasar för att fastna i en sådan nedvärderad social position.  

 De möjligheter till förbindelser och omorienteringar som nätet medför beskrivs på så 

vis både i termer av befrielse och förbannelse i intervjumaterialet. Hur ankomsterna till 

digitala rum upplevs, kan relateras till informanternas tidigare livserfarenheter vare sig 

anländandet beskrivs som positivt eller ej. Oavsett hur informanterna hanterar tillgången 

till den nya värld nätet utgör i deras liv så innebär det för de flesta av dem vändpunkter 

och att livet tar nya riktningar. För en del tycks livet ta slut genom förlusten av normernas 

omhuldande privilegier, för andra upplevs livet äntligen börja.  
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Tillblivelser 

En annan sorts början visar sig i intervjumaterialet i informanternas berättelser om vad 

som kan tolkas som queera tillblivelser. I dessa berättelser lyfts möten med andra queera 

personer och queera representationer i digitala miljöer fram som en viktig komponent i 

informanternas subjektsblivande. Framförallt är detta ett återkommande inslag i 

intervjuerna med de informanter vars komma ut-processer sammanföll med när internet 

blev tillgängligt. De beskriver tonåren som en period i livet som till stor del handlade om 

att söka svar på vad de begär de kände innebar i relation till att hitta sin identitet. Vem är 

jag om jag känner så här? 

 

Att söka svar och prova sig fram 

Alex är en av de informanter som berättar att hen redan under sina tidiga tonår la ner 

mycket energi på att utforska sin sexuella identitet.37 Vi träffas hemma hos Alex för 

intervjun. Hen slår sig ner i soffan. Själv sätter jag mig på en stol mittemot och så startar 

vi vårt samtal. Vi kommer ganska snart in på när Alex kom ut som homosexuell. Kring 

detta säger Alex: 

 

För att kunna hitta sig själv så måste man ju kunna veta liksom ”vad är det här” 

och ”vad är jag”. Och det svaret hittade jag både på olika informationssajter där 

jag googlade om de här känslorna då, och på Qruiser. Så där hittade jag mig själv 

mer tycker jag. 

 

I Alex återblick på tonåren återkommer den ordlöshet som jag tidigare i kapitlet har 

beskrivit har betydelse för informanternas förståelse av sig själva. Alex omgärdas på så 

vis av en liknande tystnad som flera av de andra informanterna också ger uttryck för. I 

citatet framskymtar dock en skillnad genom en närmast självklarhet i att vända sig till 

                                                             
37 Alex är vid intervjutillfället 25 år. Hen identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
hen.  



 

 69 

sökmotorer och uttalade digitala hbtq-gemenskaper för att söka och få information om 

homosexualitet. Även om Alex bara är några år yngre än flera av de andra informanterna 

så har nätet ändå varit tillgängligt i hens liv från tidig ålder.  

 Tidigare studier har beskrivit att internet förenklar och möjliggör utvecklingen av 

identiteter som annars skulle vara mer begränsade (Munt et al. 2002:136; Craig & 

McInroy 2013). Detta är synligt i Alex återblick som ger uttryck för en viss självklarhet 

att vända sig till sökmotorer som Google och digitala hbtq-rum som Qruiser för att hitta 

ord för sina känslor och begär och koppla dem till en identitet. Alex berättar dessutom att 

hen under uppväxten hade en dator hemma hos sin pappa. Tillgången till dator och 

internet i hemmet gör att hen kan bestämma vilken tid på dygnet hen ska beträda de 

digitala rummen och kan därmed anpassa sitt utforskande utifrån när det känns tryggt att 

göra detta. Pappan beskrivs dessutom inte ha samma tekniska kunnande vid denna 

tidpunkt som Alex. Hen kan på så vis söka svar i en relativt privat kontext utan större risk 

för oönskade intrång (exempelvis av nyfikna föräldrar). I Alex berättelse föreställer jag 

mig på så vis Qruiser lite som fiktionens ”Narnia” (Lewis 1959), en sorts hemlig värld 

som bara hen vet finns, och som bara hen hittar vägen till. Även fler röster i 

intervjumaterialet ger uttryck för att på liknande sätt att ha haft ett större tekniskt 

kunnande än övriga familjemedlemmar och därför hemligt kunnat besöka hbtq-

profilerade sajter.  

 Alex subjektsblivande kännetecknas således inte av samma trevande som flera av de 

äldre, varav vissa alltså bara är några år äldre, informanterna ger uttryck för i sina 

återblickar. Inte heller sker orienteringen längs snåriga vägar. Alex vet omedelbart vart 

hen ska vända sig för att hitta svar. Det tycks därför gå ganska fort, och vara relativt 

enkelt, att få svar på frågorna ”vad är det här” (känslor och begär) och ”vad är jag” 

(sexuell identitet). På ett sätt tycks hen mindre utsatt i sin känsla av desorientering, även 

om de snabba svar hen får inte självklart garanterar en lättnad. I Alex liv tycks svaren 

dock ha varit betydelsefulla och hen berättar under intervjun att det tog ungefär ett halvår 

att komma ut för alla efter det att hen först börjat undra kring sin sexuella identitet. Detta 

kan exempelvis jämföras med Leif vars komma ut-process pågått halva hans liv.  

 Jag menar dock inte att hbtq-personers komma ut-processer följer en tidsbunden 

framgångslinje där det konstant blir lättare att komma ut. Min avsikt med jämförelsen 

mellan Leif och Alex handlar snarare om att visa hur det digitala tycks kunna utgöra ett 
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stöd, och kanske också snabba på processen, genom att erbjuda 

identifikationsmöjligheter.38 Pia Lundahl menar att ”sätta ord på” och ”ge namn åt” är en 

central del i komma ut-processen (Lundahl 1998:49). Nätet förser Alex med sådana ord 

och med sammanhang där orden också kan uttalas, förstås och bekräftas. Under hens tonår 

var det relativt lätt för den som letade att hitta hbtq-sammanhang digitalt, och både svar 

och ett hbtq-sammanhang ges därmed mer eller mindre direkt. Leif hade inte denna 

möjlighet under sin uppväxt att använda nätet som ett uppslagsverk och som mötesplats. 

Han behövde därför finna svar på sina frågor på andra håll. Som Leif berättar i intervjun 

så fann han dem heller inte förrän långt senare.  

 Sökandet efter identitet är också något som informanten Liv lyfter fram.39 I dens 

berättelse handlar sökandet dock inte så mycket att få svar på vad det den känner betyder, 

som för Alex. Snarare ger Liv uttryck för att använda digitala miljöer som ett sätt att 

utforska vem den vill vara eller bli. 

 

Jag har träffat flera partners via Qruiser och lärt känna folk som jag inte hade 

träffat annars. Och liksom har fått laborera lite med olika identiteter och uttryck 

och så där. /…/ [Qruiser] har ju så strikta kategorier som man ska fylla i. Jag märkt 

att jag flera gånger har gått in efter att jag inte har varit aktiv på ett tag och kollat 

vad jag har fyllt i för kategorier och insett nämen det här är jag inte bekväm med, 

nu måste jag ändra. Ja, och så har jag liksom ändrat och ändrat, och så där. Men 

också vad man söker kan man ju fylla i, och det har kanske också förändrats lite, 

mina tankar om det.  

 

I Livs berättelse tycks Qruiser fungera som en form av provrum där den avskildhet och 

anonymitet som nätet vid denna tid tänks erbjuda gör det möjligt att få pröva sig fram. I 

tidigare studier betonas nätets betydelse som just ett provrum eller ”laboratorium” för 

identiteter. Sherry Turkle visar i studien Life on screen (1995) hur nätet skapar 

förutsättningar för trygghet, genom att vara just avskilt från det fysiska livet och fysiska 

                                                             
38 I denna jämförelse vill jag dock påpeka att det också kan finnas flera individuella skillnader och 
omständigheter som påverkat hur snabbt personerna valt att komma ut, i vilka sammanhang och för 
vem, samt av vilka anledningar. I alla tider har det av olika anledningar också upplevt lättare eller 
svårare att komma ut (se exempelvis Siverskog 2016). 
39 Liv är vid intervjutillfället 33 år. Den identifierar sig som queer, föredraget pronomen den. 
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sociala sammanhang. I denna trygghet menar Turkle att det är möjligt att experimentera 

med identiteter för att sedan föra över dessa erfarenheter till kontexter utan för dessa 

avgränsade digitala sammanhang. I boken Life on the screen beskriver Turkle att snabba 

identitetsskiften är möjliga i vad hon kallade ”den virtuella verkligheten” genom att 

människor växlade mellan olika digitala rum (1995:210f). Självpresentationen behövde i 

dessa tidiga digitala miljöer således inte vara konsekvent utan kunde växla mellan olika 

rum och sammanhang.  

 I Livs beskrivning visas dock hur identitet också kan laboreras med i ett och samma 

rum på nätet. Leken och det kravlösa utforskandet görs till viss del centralt i 

informanternas återblickar om tillblivelse. Liv beskriver exempelvis hur Qruisers 

funktioner gör det möjligt att presentera den version av sig själv som känns rätt för 

stunden. Den uttrycker samtidigt en upplevelse av att bli styrd utifrån vilka 

presentationsmöjligheter som finns tillgängliga i den digitala miljön. Livs beskrivningar 

av Qruisers ”strikta kategorier som man ska fylla i” visar att den digitala identitetsleken 

inte är helt fri från regler utan alltid sker utifrån de funktioner som är tillgängliga. Qruiser 

har under flera år exempelvis haft ett avsnitt på användarnas presentationssidor där 

användaren kunnat klicka i olika förvalda alternativ för att bland annat beskriva utseende, 

intressen, utbildning och yrkesliv och civilstånd och familj. Det finns däremot inga krav 

att fylla i denna information och inte heller några begränsningar för hur och vad som kan 

ändras. De enda restriktionerna på Qruiser handlar om könsidentitet och sexualitet som 

endast får ändras med viss tidsintervall (vid observationstillfället max två gånger per år). 

Könsidentitet och sexualitet förutsätts i någon mening således vara stabilare 

konstruktioner än intressen och utseende. Information om kön och sexualitet är också 

obligatorisk information för att registrera en användare, medan att ange övrig information 

är ett frivilligt tillval. Detta kräver att användaren redan vet vem den är och/eller vill bli 

sedd som innan det blir möjligt att pröva sig fram. Sådana materiella komponenter styr 

och formar på så vis hur, och på vilka sätt, queera utforskningar och självpresentationer 

kan ske. Hur informanterna så att säga ”blir till” kan därför beskrivas som en 

sammanflätning mellan mänskliga kroppar och materiella komponenter (Latour 1999). 

De materiella komponenterna ordnar i någon mån de digitala rum där informanternas 

utforskande och tillblivelse sker, således skapas ramar och spelregler för 

identitetslekarna. 
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Nätverka på nätet 

Ytterligare aspekter av tillblivelser som syns i materialet handlar om att nätverka på nätet. 

I informanternas berättelser om tillblivelser som queera subjekt görs relationer till andra 

hbtq-personer viktiga. Under intervjun med informanten Elin uppehåller vi oss rätt länge 

vid betydelser av relationsgörande som sker i, och genom, digitala rum.40  

 Vid intervjutillfället sitter vi i soffan i Elins lägenhet i Stockholm där hon bor 

tillsammans med sin pojkvän och deras gemensamma barn. Ursprungligen kommer hon 

från en liten stad i Västernorrland. Vi börjar med att prata lite om hemorten, som Elin 

beskriver som homofob, och hur hon som 19-åring valde att flytta till Stockholm där hon 

vid ungefär samma tid kom ut som lesbisk. Idag identifierar hon sig som bisexuell. Elin 

berättar att hon nånstans i samma veva som flytten skapade en användare på sajten Sylvia 

– för tjejer som gillar tjejer: 

 

Det var så himla bra för det var så lätt att styrka upp sitt sociala nätverk. Att man 

kanske träffade någon, och sen lärde man känna fler om man fördjupade sina 

relationer lite, så [det var] väldigt nätverksbyggande. 

 

Elin berättar att hon även använde sig av Qruiser med liknande syften som varför och hur 

hon använde Sylvia. Dessa digitala rum görs i hennes återblick viktiga som mötesplatser 

i dubbel bemärkelse – som plats där nya möten kan uppstå, men också som umgängesytor 

för att underhålla sociala relationer. Elin säger:  

 

Mycket handlade väl om att förstärka vänskaper tror jag. Att hålla kontakten med 

folk och fördjupa relationer genom att man skrev till varandra och höll på så där. 

Ja, och så bestämde man väl ibland träff med folk och det kanske var… jag tror 

inte att jag flörtat där alls men det kunde väl också hända att det var lite så här 

raggigt så. Okej då, man flörtade [skrattar]. 

 

                                                             
40 Elin är vid intervjutillfället 34 år. Hon identifierar sig som bisexuell, föredraget pronomen hon. 
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Elin beskriver under intervjun framförallt Sylvia som en plats där det var lätt att ta kontakt 

med andra människor. I hennes återblickar nämner hon att det fanns många funktioner i 

den digitala miljön som kunde användas för få kontakt med andra användare. Elin berättar 

exempelvis att det var vanligt att skriva dagbok på Sylvia, som kunde göras synlig för 

andra användare om en så önskade.41 Denna funktion var något som Elin ofta använde 

och hon understryker fördelen med att sådana öppna inlägg exponerade henne för andra 

användare eftersom det ibland kunde leda till att få kontakt med nya personer. Elin 

berättar att hon även publicerade krönikor och andra texter offentligt på Sylvia, och ibland 

ville andra användare diskutera dessa texter med henne. Det digitala rummets funktioner 

kan på så vis sägas bidra till att skapa nya förbindelser i den digitala miljön. De digitala 

gemenskaper Elin beskriver skapas således i ett samspel mellan både mänskliga och icke-

mänskliga aktörer (Latour 1997). Funktionerna med offentliga inlägg såsom dagboken 

och krönikor förlänger Elin genom att hon i dessa inlägg skriver något hon tänker eller 

känner, det blir således en fördjupning av hennes självpresentation. Elin förlängs också 

genom att dessa inlägg gör henne synlig för andra och möjlig att upptäcka oavsett om hon 

är inloggad just då. Inläggen fungerar således som en sorts ställföreträdande version av 

henne själv som andra kan reagera på och interagera med.  

 I Elins återblick synliggörs också ett flöde mellan digitala och fysiska sammanhang 

och hur relationer kan etableras och organiseras i båda dessa kontexter. Digitala rum blir 

på så vis både en ingång till sociala sammanhang, och på samma gång tillhandahåller 

nätet digitala rum att vara sociala genom. Förtjänsterna med ett sådant flöde mellan olika 

kontexter är något som även lyfts under intervjun med Liv: 

 

Jag tror att jag var lite sådär, ah men det kändes som att jag var mitt i någon slags 

förändring och att jag… ja, jag kanske ville vara en större del i, jag visste att det 

fanns ett hbtq-community, att jag kanske ville få in en fot i det eller upptäcka det 

på nåt vis. Jag hade väl delvis ett, alltså kompisar som redan var en del i det [hbtq-

gemenskaper lokalt i Stockholm]. Fast jag hade ganska nyligen flyttat till 

                                                             
41 Sylvias dagboksfunktion kunde även ställas in med sekretssinställningen ”privat” så att den endast 
var synlig för den egna användaren. Vid ett sådant sekretessval kunde dagboken alltså fungera mer 
som en dagbok för egna reflektioner än som ett publikt delande av tankar och känslor.  
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Stockholm och kände inte så många här, så att jag tror att det var en del att så här 

få nåt slags sammanhang. Typ skapa sig själv litegrann. 

 

Qruiser görs i Livs beskrivning inte främst betydelsefull genom att rummet synliggör 

sammanhang, eller att andra hbtq-personer finns i närheten. Qruiser konstrueras istället 

framförallt som en ingång till de sociala hbtq-sammanhang den redan vet existerar i 

Stockholm. Även i en stor stad som Stockholm där fysiska mötesplatser och antalet hbtq-

personer som lever öppet är fler än i norra Sverige, tycks användningen av nätet ändå vara 

viktigt. Detta nyanserar idéen om att tillgången till internet skulle ha särskild betydelse 

för personer på mindre orter (se t ex Norrhem et al. 2015). Social organisering via nätet 

görs i mitt material återkommande viktigt som komplement till fysiska sammanhang. 

Digitala rum lyfts ur sådana aspekter fram som viktiga både av de informanter som bor i 

Norrland och av informanter som har flyttat till Stockholm. Betydelsen av digitala rum 

som mötesplatser för nätverkande kan i mitt material således inte knytas till någon 

särskild geografisk kontext. Digitalt nätverkande beskrivs genomgående i 

intervjumaterialet som betydelsefullt för informanternas queera orienteringar och för att 

skapa sammanhang där informanterna mår bra och känner sig hemma. Dessa positiva 

aspekter av nätverkande framgår tydligt i intervjun med Jarmo som säger: 

 

Jag fick bra kontakt [på RFSL-chatten] med många män som hade kommit ut för 

längesen och som var schyssta. De har blivit mina vänner för livet. Bland annat så 

är det en kille som jag aldrig ens har träffat, han var min första chattvän, och vi 

har fortfarande kontakt med varandra. 

 

Jarmos chattsessioner med andra män på RFSL-chatten kan anas betydelsefulla som 

stärkande gemenskaper (jfr Bremer 2011:162; Bromseth 2006:70). I Jarmos återblickar 

beskriver han ofta komma ut-processen som konfliktfylld och en emotionellt tung tid i 

livet där möten med andra hbtq-personer tidigare gett honom ångest. I denna återblick 

betonas dock mötet med andra män som betydelsefulla relationer. Männens erfarenheter 

av att leva öppet under lång tid framstår i citatet också som viktigt. Genom sina egna 

erfarenheter ges dessa män rollen som vägvisare i Jarmos sökande och utforskande (jfr 

Siverskog 2016:181). När de tar honom vid handen tycks Jarmos queera orientering bli 
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lättare. De utgör tvärtemot uppväxtens skräckexempel ”Lelle bög” positiva 

representationer av homosexualitet vilket gör att queera riktningar framstår som mindre 

hotfulla.   

 Som jag visat i detta avsnitt görs digitala rum och nätverkande på olika sätt viktiga i 

informanternas berättelser i relation till queera tillblivelser. Digitala rum utgör som jag 

tidigare visat en form av hem i informanternas berättelser. I detta avsnitt synliggörs hur 

relationerna fyller hemmen med liv. Informanterna ger i materialet uttryck för att hitta 

glädje, samhörighet och stöd genom andra hbtq-personer. Relationer till andra utgör på 

vis också en sorts början av livet. Genom relationer till andra hbtq-personer ser de inte 

bara en ny (queer) värld, de ingår också i den.  

 

Nät-värka 

Som kapitlet visar beskriver informanterna ofta tillgången till internet som betydelsefull, 

emellanåt ger informanterna också uttryck för att de gemenskaper de funnit digitalt har 

varit avgörande för deras queera tillblivelser. Men intervjumaterialet inrymmer också en 

del berättelser där inträdet i digitala miljöer inte inneburit att få hitta hem, eller att 

välkomnas av någon gemenskap. I dessa berättelser ges istället uttryck för att det 

efterlängtade digitala nätverkandet har inneburit en nät-värk. Dessa berättelser är viktiga 

påminnelser om att normer och maktordningar i allra högsta grad är närvarande även i 

digitala sammanhang (jfr Bromseth & Sundén 2011; McGlotten 2013; Shield 2018). 

Detta talar alltså emot en initial föreställning om att internet skulle befria individer från 

deras fysiska, psykiska och geografiska begränsningar samt de maktordningar som kan 

kopplas till kön, sexualitet, plats och så vidare (jfr Berg 2015). 

 Under intervjun med Mona berättar hon att sökandet efter vänner på nätet inte gått 

särskilt bra.42 

 

Ja, jag ville hitta vänner i första hand som var hbt och det är svårt att hitta nu också 

tycker jag, jättesvårt att hitta vänner bland hbt. Ja, men… många i min ålder verkar 

inte vilja skaffa nya kompisar.  

                                                             
42 Mona är vid intervjutillfället 53 år. Hon identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
hon. 
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Denna erfarenhet kontrasterar delar i intervjumaterialet där nätgemenskaperna ofta 

beskrivs som räddningen från tidigare erfarenheter av isolation och att känna sig ensam. 

I Monas citat framkommer istället svårigheterna att etablera relationer med nya 

människor vilket gör att de digitala miljöerna snarare förstärker eller bekräftar en upplevd 

ensamhet. Det verkar inte alltid självklart att ingå i gemenskaper bara på grundvalarna att 

vara hbtq. Mona märker en tendens att bland de jämnåriga kvinnor hon försöker få kontakt 

med så finns inget intresse av att utvidga redan etablerade nätverk. Kanske används 

istället det digitala miljöerna som kontaktytor för att underhålla dessa redan etablerade 

vänskapsrelationer. I viss mån går det också att föreställa sig att dessa sociala 

gemenskaper blir synliga digitalt exempelvis genom inlägg i gästböcker på Sylvia och 

Qruiser, eller genom bilder som delas i dessa digitala rum. Även om det är tekniskt 

möjligt att kunna ta kontakt med personer digitalt är det inte säkert att de synliga sociala 

sammanhangen är möjliga att ta sig in i.   

Mona lyfter också funderingar kring sin självpresentation som ett potentiellt hinder i 

den sociala samvaron på nätet. Mona berättar för mig att hon lider av ganska svår ångest 

i perioder, och att ofta hon brukar berätta det när hon får kontakt med nya personer 

digitalt. Men denna ärlighet verkar dock inte alltid fungera så bra. Mona berättar bland 

annat om en händelse som utspelade sig på Qruiser: 

 

Det var nån människa från Stockholm som skrev och hon jobbade på nåt sånt här 

märkvärdigt ställe och du vet, och då kom jag: ”Ja men jag har ångest och jag 

jobbar inom ett LO-yrke” [skrattar kraftigt] Ja så det, sen slutade hon att skriva till 

mig, jag förstår inte det [skrattar kraftigt]. 

 

Här är det möjligt att förstå Monas psykiska mående, såväl som hennes socioekonomiska 

status, som grund för att bli bortval på nätet. Hon uppvisar inte en framgångssaga och är 

ärlig i ett sammanhang där flera av informanterna beskriver att försköningar och 

strategiska självpresentationer är förväntat. Fredrik berättar till exempel att när det 

kommer till kroppsmått så finns det riktiga mått och vad han kallar för ”Qruiser-mått”, 

som han beskriver med orden: ”lägg till fem cm extra på de kroppsdelar där storleken 

räknas och fem minus på andra områden där man inte vill vara stor”. Samtidigt återfinns 



 

 77 

också flera röster i intervjumaterialet som menar att alltför oärliga självpresentationer är 

skäl att välja bort kontakt. Alex påpekar till exempel att det är vanligt, men ack så 

irriterande med personer som framställer sina kroppar från smickrande vinklar eller 

applicerar förskönande filter. Det räcker således inte bara att anlända till digitala miljöer 

för att få ingå i en gemenskap eller hitta nya vänner och partners, långt mer viktigt 

understryker många av informanterna att det finns sociala koder en behöver lära sig. 

Därtill behöver en hitta sätt att framstå som tillräckligt intressant för att någon ska vilja 

ta kontakt, samtidigt som hur en presenterar sig inte får vara alltför långt ifrån sanningen. 

Det rör sig alltså om en intrikat balansgång.43  

 En smärtsam nät-verk är något som lyfts under intervjun med Therese som bor i en 

by i Västerbottens inland.44 

 

Det är ganska många år sen nu, vad kan det va? Jag vet inte 8, 10 år sen så och då 

la jag upp en bild på mig själv, för att jag själv gärna vill se vem jag pratar med 

och sådär, och då var det jättemånga såhär som skrev ”tror du att du är snygg” och 

”ah men fy fan” och ”dina tatueringar” och ja men det var mycket mobbing. /…/ 

Där hade jag inte fått nån kompisrelation med nån eller nånting utan jag var mest 

nyfiken, men det var ett enkelt beslut att avsluta det. Det var bara mobbing, det 

var som inget annat så det…    

 

I denna återblick är den varma gemenskap som beskrivits av ett flertal av de andra 

informanterna långt ifrån närvarande. Therese erfarenheter av Qruiser är istället 

koncentrerade kring att ha blivit utsatt för mobbning för sin butchiga stil. Therese berättar 

istället om andra digitala sammanhang som har blivit mer betydelsefulla för henne. Till 

                                                             
43 Informanterna lyfter också vikten av att kunna uttrycka sig väl. Leif menar att han nog har fått 
kontakt med många män tack vare att han är bra på att uttrycka sig med ord. En gemenskap som 
baseras på att kunna presentera sig genom att skriva till varandra blir dock mer utmanande för den 
som av olika anledningar inte kan göra detsamma.  I en kort chattsession på Facebook med en 
bekant till mig menar hon till exempel att hon oftast undviker att ta kontakt via sociala medier på 
grund av att hon är dyslektiker: ”gärna att folk ska ha en bild av mig som hyfsat smart. Innan jag 
vågar skriva”.  
44 Therese är vid intervjutillfället 41 år. Hon identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
hon. 
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exempel beskriver hon hur intressegrupper för musik och specifika artister har varit 

sammanhang där hon snabbt funnit gemenskap.  

 Men att vara alltför femme verkar inte heller vara helt okej. Elin berättar att hon 

upplevde att hon på grund av sitt klassiskt feminina utseende inte fick särskilt mycket 

erkännande som lesbisk när hon kom ut. Under intervjun berättar hon att hon senare också 

upplevt sig utestängd från lesbiska gemenskaper både på och utanför nätet på grund av 

att hon då hade börjat leva med en man och identifierade sig som bisexuell. ”Andra läste 

mig bara som straight, eller en hasbian typ”, berättar Elin.45  

 På vardagsrumsbordet hemma hos Elin står en regnbågsfärgad ros där några blad har 

ramlat av. Det tycks symboliskt för hur regnbågsgemenskapen inte är förgivettagen eller 

självklar.  

 

Avslutande summering: Många möjliga startpunkter 

Det finns många möjliga startpunkter i informanternas orienteringar. Några av dem blir 

synliga i informanternas återblickar till uppväxten och livet i deras uppväxtorter. När 

människor berättar om sina liv brukar deras berättelser vanligtvis centreras kring vissa 

specifika händelser eller perioder (Arvidsson 1998:61). För människor som identifierar 

sig i relation till hbtq görs oftast de första komma ut-handlingarna centrala och får utgöra 

ett slags vändpunkt i livsberättelsen, i relation till vilken livet före och efter ges mening 

(Lundahl 1998). I informanternas återblickar bekräftas också hur processer av ’komma-

utande’ potentiellt kan utgöra en ny början på ett queert liv. Informanternas sätt att berätta 

livet tycks dock inrymma flera olika skeden och händelser, utöver tidiga komma ut-

händelser. I informanternas berättelser visas det således hur att ’komma ut’ inte är en 

enskild händelse, utan en ständigt pågående process som aktualiseras i varje nytt möte, 

och att det kan ske i olika rum. I flera av informanternas berättelser om att komma ut görs 

digitala miljöer centralt. Möjligheten att pröva sig fram i digitala rum som upplevs trygga 

och skyddade från insyn från oönskade blickar tillskrivs särskild betydelse för 

                                                             
45 ”Hasbian” kan förklaras som en nedsättande benämning för någon som tidigare haft samkönade 
relationer, men senare ingått i heterosexuella relation/er. I Elins fall syftar hon på att som lesbisk 
var innehade hon viss status och välkomnades i en lesbisk gemenskap, vilken hon upplever att hon 
genom att ha inlett sin nuvarande heterosexuella relation ha blivit exkluderad ifrån.  
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informanternas tidiga queera orienteringar. Internet kan under den tidsperiod som 

informanterna blickar tillbaka till, till viss del sägas fungera likt sagans Narnia (Lewis 

1959) – en hemlig värld där viktiga livserfarenheter kan göras. Men det är en värld som 

inte nödvändigtvis måste finnas i ens lokala kontext, eller tas med ut ur garderoben. Den 

finns där på nätet och kan nås från tonårsrummet, eller varför inte från en lånedator på ett 

stadsbibliotek.  

 Uttryck för olika sorts början och slut är också synliga i informanternas erfarenheter 

av att känna sig desorienterade. I flera av intervjuerna återberättar informanterna 

situationer och livsskeden där de har känt sig obekväma, i bemärkelsen att skeva mot 

normer. I deras tillbakablickar handlar det dels om andras ageranden, dels ger 

informanterna uttryck för att själva utöva en form av självövervakning och försök till att 

upprätthålla en heteronormativ ordning, både inför sig själv och andra. Tillstånd av 

desorientering tar sig ofta uttryck som oro och sorg i informanternas berättelser. Fredrik 

berättar hur han under uppväxten betraktat sin homosexualitet som en bestraffning och 

Leif bad till Gud för att få slippa vara ”det”. Eftersom det inte längre upplevs möjligt att 

fullfölja ett förväntat heteronormativt livslopp symboliserar det desorienterade tillståndet 

på ett sätt en form av slut. I någon bemärkelse ger informanterna också uttryck för att 

upplevelsen av att livet är slut, och det tycks svårt att se hur livet ska kunna fortsätta, och 

vilken riktning livet i så fall ska ta. Jarmos konfliktfyllda känslor kring att börja förstå sig 

själv som homosexuell och samtidigt vara boende i en liten by kan ses som ett exempel 

på detta.   

 Samtidigt ger informanterna också uttryck för lättnad och glädje när de berättar om 

att villa bort sig från de heteronormativa kontexter som beskrivs ha varit de enda synliga 

vägarna. Att vara desorienterad kan således potentiellt också vara en ny utgångspunkt när 

en, fri från förväntade riktningar i livet, söker sig fram till andra möjliga vägar. Josefins 

berättelser om digitala hbtq-gemenskaper som nya världar rymmer framförallt sådana 

positiva känslor kring att vara ur kurs. I hennes berättelser blir det också synligt att 

digitala miljöer är vad som möjliggör orientering i nya riktningar oavsett representationer 

och potentiella gemenskaper i den lokala kontexten – som hon säger ”det var en värld, 

eller en dörr som öppnades på nåt sätt”. I Henrik och Fredriks beskrivningar av nätet som 

ett rum där de kan ta plats som queera visas också betydelsen av det digitala miljöerna 

som nya världar. Dock återfinns i intervjumaterialet också erfarenheter av utanförskap 
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och att bli nekad tillträde till digitala hbtq-gemenskaper. Den löftesrika gemenskapen har 

således inte varit självklart för alla och det är viktigt att komma ihåg att maktordningar 

också är verksamma i hbtq-profilerade sammanhang både på nätet och i fysiska 

sammanhang.  

 Företrädesvis beskriver dock informanterna att nätet har inneburit möjligheter att 

sträcka ut sig i queera riktningar digitalt, samtidigt som deras liv berättas ha kunnat 

fortsatt att pågå som tidigare i det fysiska livet. Detta framkom inte minst i informanternas 

beskrivningar av nätet som ett provrum och i berättelserna om att träffa andra hbtq-

personer på nätet. I dessa berättelser tycks identitetslekar och tillblivelseprocesser göra 

att livet börjar i olika stadier. Livet och subjektet tycks i dessa återblickar med andra ord 

vara en ständigt pågående konstruktion där nya möten, inträdet på digitala platser och val 

av självpresentationer alla symboliserar en potentiell ny början – ”Här kanske det börjar”, 

som Josefin beskrev inträdet på Qruiser.   
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Det här kapitlet handlar om problem och möjligheter som informanterna beskriver i 

relation till öppenhet och synlighet i digitala miljöer vid slutet av 2010-talet. Centralt för 

deltagande i digitala miljöer i denna tidskontext är att användarna själva skapar innehåll 

genom att göra inlägg (Marwick & boyd 2014), genom att exempelvis ladda upp bilder 

eller skriva statusuppdateringar. Användare är på samma gång alltså både producenter 

och konsumenter av det innehåll som delas, vad Jenkins et al. (2014:71) kallar för att vara 

”prosumers”. Att delta i digitala miljöer innefattar alltså både att få tillgång till användares 

privatliv och att ge tillgång till sitt eget genom att dela bilder, göra statusuppdateringar, 

och på andra sätt interagera med andra användare (Marwick & boyd 2014:1054). Delande 

av innehåll skulle kunna beskrivas som ett sätt att digitalt berätta sitt liv. För 

informanterna aktualiseras ofta funderingar och farhågor om vilka delar av privatlivet 

som blir synliga genom detta digitala berättande.46 Mycket av deltagandet ger också 

avtryck som finns kvar i miljön om inte användaren aktivt tar bort det. Vad för 

information som kan och ska delas, liksom var och för vem är frågor som informanterna 

berör i intervjuerna som behandlas i detta kapitel.  

Trygga och otrygga digitala rum 

En majoritet av informanterna berättar att de vid intervjutillfället använder Facebook på 

en regelbunden basis. Vissa av informanterna menar att detta delvis beror på en social 

förväntan att använda just Facebook. Exempelvis berättar Henrik att några av hans 

kompisar, som han själv uttrycker det, ”tvingade” honom att skapa en användare:  

De gjorde alltihop och så sa de välj ett lösenord! Så det var ju bara för att jag skulle 

ha det, sen tog det ju länge innan jag faktiskt använde Facebook.  

Det kan överlag förstås vara svårt att inte ha en användare på Facebook utifrån den 

digitala miljöns status vid slutet av 2010-talet (jfr Ess 2017). Facebook är inte bara ett 

socialt rum utan används också av företag, föreningar och myndigheter. Det finns således 

många anledningar till att närvara i den digitala miljön, eller att i alla fall ha en användare, 

46 Detta kan i viss mån också gälla för användare oavsett sexualitet, och kan även handla om 
öppenhet kring privat och personlig information överlag. 
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även om den inte aktivt används. Flera av informanterna berättar att de via Facebook 

också nås av samhällsinformation på olika sätt, både vad gäller det politiska världsläget 

och nyheter överlag, men också inbjudningar till evenemang såsom konserter, cafékvällar 

och födelsedagskalas. Mot bakgrund av sådana anledningar beskriver informanterna att 

den digitala miljön utgör en viktig informationskanal i vardagen. Genom att 

informanterna understryker en nödvändighet av att använda och finnas tillgänglig på 

Facebook bidrar de själva också till en ”kommunikativ kapitalism” (Johansson 2015:28), 

vilket Facebook kan sägas sälja in sin egen nödvändighet med.  

 Informanten Fredrik berättar under intervjun att han noterat en tendens bland hbtq-

personer under senare år att lämna Qruiser (och dessförinnan Sylvia/Sylvester) för att 

istället vara aktiva på Facebook.47 Det tycks alltså ha skett en digital migration, något 

som också flera av informanterna bekräftar i intervjuerna där de berättar hur de själva har 

följt liknande flyttmönster.48 En anledning till detta kan vara hur digitala miljöer har 

förändrats, eller stagnerat, över tid. Bland annat säger Fredrik: 

 

Man är verkligen i sin egen lilla nod [på Qruiser], alltså man är i en nod bland 

massa noder och för att överhuvudtaget veta vad som händer den noden då måste 

du skriva till den och få ett svar tillbaka. Istället för att här är jag och jag skriver 

någonting, det kan alla här se om de vill, alltså det är, på det sättet har Qruiser 

spelat ut sin roll och då har man reducerat sidan, sidans funktion egentligen från 

ett socialt forum till ragg och sex. För jag tror inte många använder Qruiser som 

ett community något mer.49 Förut var det mer så, men jag känner så här för egen 

del de senaste åren så har inte jag använt det som ett community, jag har inte hållit 

                                                             
47 Fredrik beskriver också att många män som har sex med män (oavsett hur de väljer att identifiera 
sig) vid sidan av Facebook även använder sig av apparna Grindr (som jag skriver om i kapitel 4) 
och/eller Scruff.  
48 Under mina observationer på Facebook noterade jag också flertalet hbtq-grupper. Framförallt 
noterades ett stort antal grupper där lesbiska, bisexuella och/eller transpersoner utgjorde primära 
målgrupper. Detta kan i viss mån förklaras utifrån att jag själv identifierar mig som lesbisk och 
vilka sammanhang jag därigenom fick tillgång till. Men i jämförelse med publika klubbar på 
Qruiser så är kvinnor och transidentifierade synligt mer organiserade i olika grupper på Facebook. 
49 Community menas i Fredriks användning som en gemenskap och syftar således på användningen 
av Qruiser som ett socialt sammanhang. Sexuella kontakter kan ingå i ett sådant nätverk, men i 
Fredriks beskrivning lyfts främst andra relationer. 
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på och skrivit dagbok och försökt hitta vänner och så där utan jag har loggat in och 

sen har någon skrivit så skriver jag tillbaka ungefär. Så att… 

/…/ 

Jag har också noterat att det finns väldigt många heterosexuella män där som 

dessutom skriver ”inga bögar tack”. Alltså vilken sida är du på egentligen? Skaffa 

dig Bodycontact50 eller nånting, det här är inte en sida för dig. Och det är väl det 

här att det, jag har egentligen inga problem med att Qruiser är till för hbtq-personer 

och deras vänner. Men en vän till hbtq-person som säger ”inga bögar tack”, så 

uttrycker man inte. Eller inte ens så vänligt skrivs det, utan det kan till och med 

stå ”homosexuella eller killar som skriver till mig blockeras!”, alltså såna saker 

liksom! 

 

Det hbtq-kodade rummet tycks ha övertagits av heterosexuella män som beter sig 

homofobiskt och använder rummet för att söka efter sexuella relationer med kvinnor. 

Några av informanterna menar också att inte ens som tydligt icke-heterosexuell på 

Qruiser blir en lämnad i fred av dessa män, utan blir ändå måltavla för inviter. Ibland 

ganska grova sådana. Liv berättar: 

 

Det känns som att det finns någon jättestor trygghet på Qruiser, ah men till 

exempel att det kan dyka upp en stor kuk [som andra användares profilbild] som 

besöker ens sida och man ba’: ”jaha, nej det var inte det här jag hade, det är inte 

det här jag är här för liksom. Måste jag stå ut med det här?” Typ så, att det känns 

som ett ställe där jag går in och så snabbt som möjligt försöker leta upp det jag 

själv vill ha ut av det, men sen så fort som möjligt lämnar jag det igen. 

 

Den heterosexuella närvaron i det queera rummet beskrivs i Fredriks och Livs citat som 

problematiskt och till och med hotfullt. Qruiser har alltid varit öppet även för 

heterosexuella, men i Qruisers policydokument står det uttalat att alla i rummet ska 

                                                             
50 På Bodycontacts hemsida presenteras den digitala miljön med texten: ”Här träffar du likasinnade 
på jakt efter en snabbis, knullkompis eller ett livslångt förhållande. Om du är heterosexuell, 
homosexuell, bisexuell eller transperson spelar ingen roll, alla läggningar är välkomna. Är du tjej 
är du nästan garanterad en knullkontakt.”, bodycontact.com, läst 2018.  
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respektera varandra och att hbtq utgör norm. De heterosexuella män som Fredrik och Liv 

berättar om tycks på alla sätt och vis strunta i detta och belägra rummet istället för att 

nyttja det som hbtq-allierade. Jag frågar Fredrik och Liv vad de upplever att detta har för 

konsekvenser, om det har det. Båda två svarar att de oftare har börjat använda Facebook 

istället med hänvisning till att vissa Facebook-grupper upplevs tryggare. Detta visar att 

även rum har en riktning, och hur rum kan förändras beroende på vem som befolkar dem 

(jfr Göransson 2012; Brown & Browne 2016). De heterosexuella männen upplevs varken 

respektera att Qruiser i första hand är en hbtq-kodad gemenskap, eller respektera enskilda 

användares preferenser och gränser. När dessa användare upplevs dominera det digitala 

rummet laddas därmed rummet om och upplevs som otryggt. Inte minst kan en upprepad 

ofrivillig exponering för erigerade manliga könsorgan i miljön, som Liv berättar om, ses 

som en materialisering av patriarkal makt och sexism.  

 Men även om en del informanter uttrycker att delar av Facebook är tryggare än andra 

digitala rum, finns också röster i materialet som menar annorlunda. Flera av 

informanterna uttrycker i intervjuerna en upplevelse av Facebook som helhet som ett 

heteronormativt kodat rum, även om den digitala miljön också inrymmer avgränsade rum 

där andra normsystem gäller, exempelvis RFSL:s lokalavdelningars grupper och sidor. 

Utöver RFSL skapar även andra föreningar och privatpersoner uttalade hbtq-grupper på 

Facebook. Inte sällan utropas ett flertal av dessa grupper av administratörer och/eller 

grundare som ”queera frizoner”. I intervjun med Elin, som tidigare var väldigt aktiv på 

mer tydligt hbtq-inriktade Sylvia och Qruiser talar hon emot en förståelse av sådana 

Facebook-grupper som queera frizoner: 

 

Jag tycker inte att det känns lika tryggt [som Sylvia och Qruiser] och det, man är 

också inte anonym på samma sätt eftersom allting sparas.  

 

I Elins berättelse utgår hon framförallt från en känsla av att Facebook inte riktigt är att 

lita på. I första hand tycks det handla om att Facebook, till skillnad från de tidigare digitala 

miljöerna hon varit aktiv i, inte har hbtq-personer som uttalad målgrupp.  

 



 

 86 

Facebook och Instagram, som ju inte är några, det är liksom inga queera rum, 

snarare tvärtom, att det kanske är mer, det är mycket censur av queera bilder och 

så. Att det, ja. 

 

Evelina: Jo de tog väl bort den där polisbilden där de kysstes…? 

 

Ja, de har ju tagit bort väldigt mycket så att det känns ju som att det är ett väldigt, 

nästan lite repressivt klimat i jämförelse. 

 

Facebook, som sedan 2012 också äger Instagram, har kritiserats för att censurera bland 

annat bilder som föreställer samkönade par som kysser varandra. Ett sådant exempel är 

den bild jag refererar till i citatet ovan med två samkönade poliser som kysser varandra. 

Kritik har också framförts mot att företaget har censurerat bilder på personer som ammar 

sina barn, medan innehåll av sexistisk eller rasistisk natur däremot oftast passerar 

censuren (Moss 2015). Detta har skett trots att det i Facebooks riktlinjer uttryckligen står 

att bilder på mammor som ammar sina barn är tillåtna, men att ”Publicering av innehåll 

som inte följer Facebooks communityregler (t ex hot, hatiskt innehåll eller grova 

våldsskildringar)” däremot inte är tillåtet.51 Sådana motsägelsefulla ageranden från 

ansvariga på Facebook ger Elin känslan av att företaget skapar ett förtryckande klimat 

som befäster heteronormer och normaliserar sexism och rasism i det digitala rummet.  

 Genom Facebooks regleringar skapas således en överordnad heteronormativ riktning 

i rummet, även om exempelvis queera uttryck samtidigt är synliga. Till viss del hjälper 

Facebook till att dra upp alternativa riktningar, exempelvis genom att i samband med 

globala Pridefiranden skapa regnbågsemoijs som en interaktionsmöjlighet på inlägg eller 

att tillhandahålla regnbågsfärgade filter som kan appliceras på användares profilbilder. 

Facebook skapar på så vis möjligheter, samtidigt som dessa funktioner oftast är tillfälliga 

istället för permanenta valmöjligheter. Facebooks Priderelaterade funktioner skulle 

kunna beskrivas som uttryck för så kallad ”pink washing”, ett skapande och utnyttjande 

av ett ”rosa kapital” (jfr Liljestrand 2003) som till exempel när exempelvis företag 

använder sig av hbtq-symboler såsom regnbågsflaggan. Etnologen Lena Martinsson 

                                                             
51 Gällande riktlinjer som fanns tillgängliga under ett observationstillfälle 2017. När dessa riktlinjer 
formulerades eller hur länge de kommer att vara i bruk är inte känt.  
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(2005:405) beskriver att företag genom att använda sig av hbtq-personer i reklam, eller 

att vända sig mot denna grupp i marknadsföring av diverse produkter, framstår som 

”progressiva, kreativa och med i det nya”. 

 Trots vad som kan ses som uttryck för en vilja till inkludering så bidrar samtidigt den 

endast tillfälliga närvaron av queera uttrycksmöjligheter till att ytterligare befästa vad 

som egentligen är norm. Den överordnade heteronormativa riktningen i det digitala 

rummet upprätthålls trots att alternativ finns, just för att alternativen finns där på det 

begränsade sätt som de gör. I praktiken innebär detta att de subjekt som inte följer ett 

rums form och riktning alltid endast existerar liksom på nåder – i tillfälliga kampanjer. 

Det queera görs därmed till undantag från den heterosexuella norm som råder. När queera 

kroppar försöker ta plats i utrymmen som formats av heteronormativitet skapas därför lätt 

en känsla av obehag (Ahmed 2014:148). På så vis kan Facebook förstås som ett 

problematiskt rum för hbtq-personer att ta plats i. Samtidigt tycks det, utifrån dess 

ställning som ett nödvändigt socialt medium i det omgivande samhället, vara svårt att 

ställa sig utanför rummet. Inte minst blir sådana konfliktfyllda känslor synliga i Elins 

beskrivningar under intervjun där hon sammanfattat beskriver Facebook som ett sorts 

nödvändigt ont.  

 

Selektiva självpresentationer 

Upplevelsen av Facebook som ett problematiskt rum är något som även Leif ger uttryck 

för. Han beskriver att han gör en uppdelning mellan hur han använder Facebook och hur 

han använder Grindr och Qruiser. Den uppdelning som han beskriver gäller både vad han 

använder dessa digitala miljöerna till, men framförallt de upplevda möjligheterna till 

öppenhet. På Facebook berättar Leif att han har valt att inte ange någon information, eller 

agera på något sätt som synliggör att han är homosexuell. Det är annorlunda, menar Leif, 

på Grindr och Qruiser. Detta blir bland annat synligt när Leif berättar om sitt 

förhållningssätt till att använda profilbilder: 

 

Jag hörde till dem på Grindr [som inte har någon profilbild] från början också. 

Men sedan insåg jag att där [på Grindr] behöver man kanske inte skämmas på 
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samma sätt [som på Facebook] utan på Grindr är det ju liksom, ja det är ju inte 

”Svenssons” som går omkring med den appen i telefonen så att säga.  

 

Initialt bär Leif med sig upplevelsen av att det är riskfyllt att använda en profilbild på 

Grindr eftersom han då öppet visar sig i ett hbtq-sammanhang. Han märker dock en 

skillnad mellan vilka normsystem som är rådande i de olika digitala rummen, och 

framförallt mellan vilka värderingar och normer som ges uttryck för bland användarna. 

Detta förändrar Leifs förhållningssätt. När Leif menar att han inte behöver skämmas på 

Grindr konstrueras den digitala miljön som en motsats till Facebook. Appens användare 

konstrueras också som motsatsen till de förmodat heterosexuella ”Svenssons” som han 

menar använder Facebook. Leifs resonemang vittnar om att han slipper skämmas på 

Grindr, samt om hur normbrytande sexuell identitet görs skamligt i relation till 

heteronormer.  

 Precis som flera av de andra informanterna, ger Leif också uttryck för att öppenhet i 

hbtq-uttalade rum blir en sorts icke-fråga eftersom alla andra där också är hbtq-personer, 

eller i vart fall har valt att delta i en miljö där hbtq utgör norm. Margareta Lindholm menar 

att sådana rum och gemenskaper utgör sammanhang där vad hon kallar 

”dubbellivssituationen” inte behöver aktualiseras (Lindholm 2003:17). Skammen som 

Leif påtalar kan alltså förstås som kontextbunden och relaterad till att han förstår sin egen 

queera orientering som skev i förhållande till den heteronormativitet som han förknippar 

Facebook som rum med.  

 Leifs berättelse kan också ses som ett exempel på att informanterna ofta utövar 

selektiv självpresentation i digitala sammanhang. Detta är dock inte något nytt koncept. 

Redan år 1959 beskrev Erving Goffman i boken Jaget och maskerna att människor agerar 

utifrån selektiva självpresentationer beroende på vilken publik de riktar sig mot, eller 

föreställer sig ha framför sig i olika sociala sammanhang. Goffman utgår från 

teatervärldens terminologi och menar att livet är en sorts skådespel där människor har 

potential att agera i olika roller beroende på miljö och förväntningar. Digitala miljöer är, 

för att tala med Goffman (1959), möjliga att förstå som scener varifrån informanterna 

spelar upp versioner av sig själva. Hur framträdandena ser ut utgår till viss del ifrån 

informanternas syften med att delta i en viss digitala miljö, till exempel att använda 

dejtingappar för att upprätta kärleks- och/eller sexuella relationer). Men framträdandena 
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formas också av de funktioner som finns tillgängliga. Dessa styr på vilka sätt 

framträdanden kan göras, och avgör i viss mån vad som ens är möjligt att tänka sig att 

göra. Digitala miljöer kan på så vis förstås som en sorts ”scener” där flera olika typer av 

aktörer deltar i ”framföranden”. Den digitala materialiteten är således inte en passiv 

bakgrund utan bidrar också med handlanden (jfr Latour 2005; Callon 2012). 

Informanterna beskriver i intervjuerna att de ofta gör olika sorts självpresentationer 

beroende på vilken digital miljö det gäller, vad de använder detta rum till, och kanske 

framförallt vilka andra som de föreställer sig också finns i rummet.52  

 I intervjumaterialet återfinns en relativt samstämmig upplevelse bland informanterna 

av att möjligheterna till selektiva och situationsanpassade självpresentationer försvåras 

på Facebook eftersom de i denna digitala miljö ofta interagerar simultant med partners, 

nära vänner, arbetskollegor, släkt, barndomsvänner, ytliga arbetsrelaterade kontakter och 

så vidare. Dessa, annars genom tid och rum ofta åtskilda sociala kontexter (boyd 2008), 

fogas på Facebook samman i ett och samma rum och görs där till en samlad publik för 

informanternas inlägg (Vitak 2012:454). Ytterligare kompliceras 

publiksammansättningen i digitala miljöer genom att den även innehåller personer som 

inte ingår i användarens egna kända nätverk av vänner (Vitak 2012:453). I publika 

kommentarsfält eller statusuppdateringar kan således interaktioner med okända 

användare också ske. Denna sammanblandning av människor och sociala kontexter kan 

leda till problematiska överlappningar. Sådana krockar har i tidigare studier benämnts 

som ”context collapse” (se t ex Marwick & boyd 2010; Vitak 2012; Duguay 2014). Dessa 

erfarenheter beskrivs som vanliga bland hbtq-personer (jfr Duguay 2014; Fox & Warber 

2015) och leder ofta till en upplevd nödvändighet av att tona ner eller dölja uttryck för 

queer identitet. Detta kan till exempel handla om att inte dela bilder där en förekommer 

med sin partner, skriva ut civilstånd eller att checka in på fysiska mötesplatser med uttalad 

hbtq-profil. Genom sådana begränsningar och anpassningar av informanternas digitala 

                                                             
52 Några av informanterna ger även uttryck för tydliga uppfattningar om vad som kan anses vara 
socialt gångbart i olika rum. Både Fredrik och Vera menar till exempel att det skulle vara helt 
uteslutet att ta del av eller själv dela pornografi eller annat sexuellt innehåll på Facebook, medan 
flera av informanterna menar att detta är vanligt förekommande på Qruiser. Här är dock återigen 
även icke-mänskliga aktörer delaktiga i att styra och påverka vilka ”scener” som alls kan utspelas i 
olika rum. Exempelvis genom vad som beskrivs som tillåtet eller inte i policydokument och regler, 
men också vad som i praktiken censureras om användare bryter dessa regler, samt vilka påföljder 
regelbrott får.  



 

 90 

självpresentationer konstruerar de på så vis, vad Phillips (2002) benämner som, en 

”digital garderob”.  

 

Jobbgarderober 

I intervjuerna beskrivs särskilt arbetslivskontexter som sammanhang där frågor om 

öppenhet aktualiseras. Ett konkret exempel på selektiva självpresentationer i relation till 

en sådan kontext ger informanten Helen.53 

  

Överlag är jag jävligt privat. Men samtidigt öppnar jag upp mig på Twitter till 

exempel, då jag tycker det är viktigt att ta ställning. På Facebook där kan ju alla 

se och så där, så där är jag mer försiktig. /…/ Twitter är mer ”karriärmässigt” att 

synas bara och att ge en lite mer personlig bild av mig. Instagram är numer en 

privat grej, jag gjorde undantag under en resa då jag lät det bli en reklamkanal [för 

arbetsrelaterat innehåll], nu är den återigen min så att säga. Jag har den än så länge 

öppen. Jag hade den stängd tidigare. Eftersom den är öppen så tänker jag mig för 

vad som postas där. 

 

Eftersom Helen till stor del använder Facebook i sitt arbete har hon ett behov av att samla 

ihop en stor publik för de arbetsrelaterade inläggen. Av den anledningen lägger hon 

ganska urskillningslöst till de personer som ansöker om att bli vän med henne på 

Facebook. Hon skickar även själv vänförfrågningar till personer hon kanske egentligen 

inte känner så väl. Den stora publiken innebär dock att Facebook blir ett rum med relativt 

hög insyn. I Helens berättelse blir det tydligt att detta gör något med hennes 

självpresentation i detta digitala rum och vilka möjligheter till öppenhet hon upplever 

finns inför så många ögon. Helen beskriver dock att Facebook i dagsläget främst används 

som en plattform för arbetsrelaterat nätverkande knutet till hennes arbetsplats och att det 

är en förutsättning för att klara av vissa arbetsuppgifter. Facebook avser hon på så vis 

ändå inte att använda som ett privat rum, snarare vill hon där visa upp en professionell 

version av sig själv. För att lyckas i sin yrkesroll behöver Helen dock upprätta en form av 

                                                             
53 Helen är vid intervjutillfället 43 år. Hon identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
hon. 
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personlig relation till sin publik. I grunden baseras den yrkespersona hon iscensätter i det 

digitala rummet också på Helen som privatperson, men det är fråga om en begränsad 

självpresentation. Exempelvis delar hon i princip aldrig något som rör hennes barn eller 

relationer med andra. De gånger någon form av relationer ändå görs synliga inför andra 

så är det professionella sådana, exempelvis om hon deltar i arbetsrelaterade möten eller 

dylikt. Med Goffmans terminologi kan Facebook, som Helen beskriver som en plats där 

”alla kan se”, därmed kunna sägas utgöra ”frontstage” – en scen där det offentliga 

skådespelet tar plats. Detta skådespel sker efter ett manus i vilket Helen framträder i rollen 

som sin yrkesperson.  

 Instagram, som Helen beskriver som ”en privat grej”, kan i kontrast till Facebook 

sägas utgöra det Goffman kallar för ”backstage”. Här kan ett mer avslappnat 

förhållningssätt intas till vad som ska delas eftersom publiken består av personer som hon 

känner och som vet om att hon är homosexuell. I sådana sociala sammanhang finns det 

således inte någon anledning till att behöva tona ner eller dölja sitt privatliv (jfr Lindholm 

2003:17). Efter att hon upplät även Instagram för yrkesmässiga syften försvårades dock 

detta avslappnade förhållningssätt, som Helen säger ”eftersom den är öppen så tänker jag 

mig för vad som postas där”. Detta visar hur upplevd trygghet att dela och delta i digitala 

miljöer är knutet till den föreställda publiken för vad som delas. Detta kan i förlängningen 

förstås handla om att göra riskbedömningar av publiken. På Facebook, och nu även på 

Instagram bedömer Helen att det finns en potentiell risk för negativa reaktioner och 

utifrån denna bedömning så känner hon sig tvingad att dölja information om sin 

privatperson, i synnerhet allt som kan relateras till hbtq-identiteten och hennes sexualitet. 

I dessa rum görs en digital garderob verksam, det vill säga, det produceras ett behov av, 

och strategier för, döljande av sexuell identitet i digitala miljöer (jfr Phillips 2002). 

Upplevelsen av trygghet kan således förstås som något som varken är stabilt eller 

definitivt, utan ständigt föränderligt genom att det sociala nätverket förändras och nya 

ögon därmed potentiellt kan få insyn.  

 I Helens beskrivningar av hur hon förhåller sig till öppenhet synliggörs hur hon 

separerar sin yrkesperson och privatperson mellan olika digitala miljöer. Trots att Helen 

under intervjun återkommande ger uttryck för att känna ett starkt behov av integritet, i 

synnerhet vad gäller sin sexualitet, framkommer ett paradoxalt förhållningssätt till 

öppenhet vad gäller hennes användning av Twitter. På Twitter positionerar hon sig i 
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politiska diskussioner, vilket även inkluderar att ta ställning i hbtq-relaterade frågor. 

Helen förklarar dessa ställningstaganden som en karriärstrategi – genom ett synligt 

engagemang i dessa frågor och genom att bjuda på sig själv privat så menar hon att hon 

gör sig själv mer intressant för en potentiell arbetsmarknad. Paradoxalt nog ser hon här 

det privata som en tillgång snarare än en begränsning. Den selektiva självpresentationen 

sker i Helens fall alltså inte konsekvent utifrån vad hon känner sig bekväm att visa upp, 

utan utgår istället från i vilka digitala miljöer det känns bekvämt dela vissa saker. I Helens 

berättelse återkommer alltså uttryck för att informanterna försöker att undvika 

kontextkollaps och att anpassa självpresentationer utifrån vilken potentiell publik olika 

digitala sammanhang föreställs innehålla. Frågan om var saker känns bekväma att dela 

handlar således lika mycket om inför vems ögon det känns okej att dela saker.  

 I Helens berättelse tycks även den till synes privata självpresentationen ske utifrån ett 

manus som är anpassat för en viss publik – potentiella arbetsgivare. Även det Helen 

betraktar som privat skulle på så vis kunna betraktas som en form av professionaliserat 

framträdande där det synbart privata syftar till att förmedla en personlig bild av henne, 

utan att hon nödvändigtvis fullt ut är så personlig. Detta kan också ses som att göra sig 

själv till ett varumärke för en arbetsmarknad som kan nås digitalt. Leary (1995) bygger 

vidare på Goffmans teorier och menar att personers självpresentation oftast görs utifrån 

anpassningar efter de värderingar och normer ens föreställda publik tillskrivs. Genom 

anpassningar söker individen nå en önskad respons. Helens varumärke inrymmer ett 

engagemang och ställningstagande för hbtq-frågor, men samtidigt håller hon detta en bit 

ifrån sig själv genom att inte synliggöra sitt relationsliv eller identitetsmarkörer kring sin 

egen sexualitet. Det skulle kunna ses som en distanserad solidaritet där Helen inte 

nödvändigtvis behöver bli läst av andra som homosexuell, däremot som engagerad, 

progressiv och öppensinnad. Dessa egenskaper överensstämmer med värderingar som har 

visst värde på arbetsmarknaden, i synnerhet inom den bransch där Helen verkar.   

 

Garderoben som ett strategiskt verktyg  

Flera av informanterna nämner den sociala samvaron med arbetskollegor, men till viss 

del även relationer till andra personer som de träffar i och genom sitt arbete, som 

potentiellt problemfyllda situationer. De menar att den sociala samvaron med kollegor 
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ofta även förväntas omfatta digitala rum, i synnerhet Facebook och Instagram. Detta 

skapar krav på att kunna presentera en enhetlig identitet där öppenhet antingen appliceras 

i båda sammanhangen eller att informanterna stannar i garderoben både under 

kafferasterna och i det digitala rummet, trots att det digitala rummet alltså kan omfatta 

även vänner från privatlivet.   

 Alex berättar under intervjun att hen i samtliga sammanhang är öppen med sin 

homosexualitet, med undantag av att inte ha kommit ut på sin nya arbetsplats. Alex 

uttrycker en tveksamhet inför att komma ut eller inte på jobbet eftersom hen känner sig 

osäker om kollegorna är, som hen formulerar det, ”hbtq-vänliga”. Alex tillägger dock att 

hen inte skulle neka kollegor att bli Facebook-vänner om de skulle skicka en 

vänförfrågan: ”Då får dom se vad som finns där”. Alex menar även att utifrån den 

information som går att utläsa på hens Facebook-sida så borde det inte vara särskilt svårt 

att förstå att hen är homosexuell. I praktiken skulle det således innebära att komma ut för 

arbetskollegorna om de läggs till som vänner. Det digitala rummet fungerar således som 

en sorts ställföreträdare där det som blir synligt för arbetskollegorna på Facebook får 

berätta i hens ställe. Detta kan ses som ett avsett synliggörande av Alex homosexualitet. 

Stephanie Duguay (2014) menar att den kontextkollaps som infinner sig när flera publiker 

samlas i ett och samma digitala rum också kan ha positiva effekter. Kontextkollaps är 

således inte alltid en nackdel utan kan vara praktiskt då en bred publik emottar samma 

meddelande genom en och samma kommunikationskanal.  

 Det handlar också om kontroll och att själv kunna styra över när arbetskollegorna får 

tillgång till de delar av Alex privatliv som hen valt att visa på Facebook. Genom att 

använda olika sekretessinställningar för de personer som är hens Facebook-vänner och 

de som inte är det så konstruerar Alex en garderobsdörr. Hen får således full kontroll över 

vem som ges insyn och vem som stängs ute. Frågan om att bli vänner på Facebook kan 

komma, men Alex väljer själv vilka hen tackar ja till och när det händer. Garderoben kan 

således förstås som ett strategiskt verktyg snarare än bara en förtryckande struktur i Alex 

användning. 

 Även Nils menar att hans yrkesroll är en betydande anledning till varför han väljer att 

begränsa insynen på Facebook. Nils arbetar i ett vårdyrke och han vill främst förhindra 

de människor han träffar inom sin profession att få insyn i hans liv, och i synnerhet att få 

kännedom om att han är homosexuell.  
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Alltså på Facebook vet jag inte. Om jag tänker, om man bara skulle fara runt på 

min sida och inte veta exakt vem jag var, då tror jag inte det [att oinsatta kan förstå 

honom som homosexuell utifrån sidans innehåll]. Men det är också – jag har min 

sida stängd för personer som jag inte… Men det har inte att göra med, eller på ett 

sätt har det att göra med min läggning. Jag jobbar ju med människor som kanske 

inte alltid är så förstående, så därför har jag stängt, av den anledningen. Jo det är 

snarare jobbrelaterat än socialt, så på så vis så kanske jag tonar ner det hela, och 

då är det mest att jag inte blir vän med dem och folk som inte är vän med mig ska 

inte se mer än mitt ansikte ungefär.  

 

Nils återkommer under intervjun till liknande resonemang om att han ser det som viktigt 

att inte öppet visa att han är homosexuell inför de personer han möter i tjänsten. Nils 

beskriver en sådan insyn i privatlivet som en potentiell risk vilket skulle försvåra det 

professionella mötet. Han menar också att sådan information skulle kunna innebära att ge 

personer han träffar i sin yrkesroll en oönskad makt. I citatet beskriver han att personer 

som han möter i tjänsten kanske inte alltid är ”så förstående” vilket förlägger eventuella 

”problem” med att Nils är homosexuell hos andra, det är inte han själv som ser det som 

problematiskt. Det är därför möjligt att Nils upplever risk för att en sådan 

maktförskjutning, om andras får ökad insyn i hans privatliv, potentiellt skulle innebära 

ökade möjligheter att kränka (jfr Foucault 2002; Lundgren 2014).  

 Men en gång gjorde Nils ett undantag: 

 

Jag har gjort ett undantag och det var en person som jag [hade ett särskilt ansvar 

för], som var homosexuell själv och då tyckte jag väl att det finns en viss poäng 

med att vara öppen mot honom. Men annars har jag aldrig och jag kommer nog 

inte göra det heller. 

 

Här beskrivs Nils privatperson som relevant i detta specifika möte. Delvis kan det förstås 

som att Nils hursomhelst kan träffa på denna person i hbtq-relaterade sammanhang då 

staden de bor i inte är särskilt stor och de sociala hbtq-sammanhangen är än färre. Det 

skulle med andra ord förmodligen förr eller senare bli känt att Nils är homosexuell för 
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personen som han berättar om i citatet. Genom att gå händelserna i förväg tar således Nils 

kontroll över när och hur det avslöjas. Det är också möjligt att se den gemensamma 

sexuella identiteten som en tillgång i det professionella mötet. På samma sätt som jag 

menar att det har haft betydelse för mitt förtroendebyggande med informanterna skulle 

hbtq-identiteten också kunna bli en tillgång för Nils i detta fall. Nils förståelse för vad ett 

queert liv kan innebära blir ett användbart kapital i mötet med personen som han berättar 

om. Det är även möjligt att Nils inte känner sig hotad av denna person i och med att de 

båda är hbtq-personer. Att komma ut upplevs därför som mindre riskfyllt just i detta 

specifika möte. 

 Tidigare forskning visar att hbtq-personer ibland har en ovilja att öppet deklarera sig 

som hbtq-person i en arbetslivskontext (se t ex Forsberg et al. 2003; Lindström 2005; Fox 

& Warber 2014; Lundgren 2014). Bland annat beskrivs denna tveksamhet handla om att 

inte vilja bli definierad som hbtq-person i yrkesrollen, dels för att inte sammanblanda det 

privata med arbetslivet, dels för att slippa bli företrädare för gruppen hbtq-personer och 

bära ansvar för att driva hbtq-relaterade frågor (jfr Lundgren 2014). Det kan också handla 

om heteronormativa antaganden där hbtq-personer upplever att det är jobbigt att ständigt 

behöva komma ut. Dessutom upplevs ens identitet, till skillnad från heterosexualitet som 

hela tiden kommuniceras obemärkt i vardagliga samtal i egenskap av norm, ofta bli 

förknippad med sex och sexualitet oavsett vad som berättas (Forsberg et al. 2003:111; se 

även Lehtonen & Mustola 2004). Ytterligare anledningar till att känna behov av en 

”jobbgarderob” kan vara en osäkerhet och oro inför hur arbetskollegor och/eller de 

personer en möter i sin yrkesroll ska reagera om en kommer ut som hbtq-person (Forsberg 

et al. 2003:100ff). Det kan också handla om att uppleva yrkesrollen och hbtq-identiteten 

som oförenliga identiteter, vilket är fallet i etnologen Susanne Lindströms avhandling där 

homosexuella präster ser sig tillhöra två separata världar – kyrkan och det som i 

Lindströms studie benämns som ”gayvärlden” (Lindström 2005:143).  

 Tidigare forskning visar att det inte är någon ny företeelse att praktisera en selektiv 

och situationsanpassad öppenhet i relation till arbetslivet. Öppenhet i relation till olika 

tids- och platsbundna arbetslivskontexter har alltid varit problematiskt.54 Detta är alltså 

inget direkt nytt, men anmärkningsvärt att samma erfarenheter fortsätter att återfinnas i 

                                                             
54 Jag menar dock inte att alla hbtq-personer har problem med att vara öppna på sina arbetsplatser, 
eller att vara hbtq-person per automatik innebär problem i arbetslivet. 
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intervjustudier med hbtq-personer år efter år. Mina informanter ger i intervjuerna uttryck 

för att digitala miljöer har medfört nya situationer där de behöver ta ställning till frågor 

om öppenhet. Digitala miljöer beskrivs av informanterna både användas som 

arbetsredskap och/eller som rum för att utföra arbetet i. Som Helen berättar så utgör 

digitala miljöer också en arbetsmarknad där den arbetssökande kan marknadsföra sig 

själva som ett varumärke. I relation till tidigare forskning synliggör mitt intervjumaterial 

att det digitala i hög grad upplevs sudda ut gränserna mellan privatlivet och arbetslivet. 

Det är således svårare än tidigare att separera dessa olika sociala kontexter från varandra. 

Detta visar även en skillnad i informanternas erfarenheter av att använda nätet. Som 

visades i föregående kapitel upplevde informanterna att nätet möjliggöra öppenhet genom 

att vara avskilt från andra sammanhang. Över tid tycks detta i hög utsträckning ha 

förändrats, och möjligheterna till selektiv öppenhet ha gått förlorad.  

 

Tillbaka till garderoben? 

För barnens bästa 

Bland de anledningar som informanterna berättar om till varför digitala garderober ibland 

måste tas i bruk är omsorgen om ens barn särskilt starkt uttryckt. Ett exempel är Leif som 

berättar att hans yngsta barn hade ganska svårt för att acceptera att Leif kom ut, och att 

det fortfarande efter några år är lite känsligt. Som följd av att barnet inte är helt bekväm 

med att Leif är homosexuell berättar Leif att han valt att vara mycket återhållsam på 

Facebook. Detta innebär i praktiken att han sällan delar något som öppet visar att han är 

homosexuell. Dessutom undviker han också att interagera med andra hbtq-personer i det 

specifika digitala rummet. Här handlar det således om att styra bort från queera 

representationer, kroppar och objekt i den digitala miljön för att inte riskera att outas inför 

andra som inte redan vet om att han är homosexuell. Genom antagandet om obligatorisk 

heterosexualitet (Rich 1986) till dess att motsatsen bevisats så kan det alltså fungera att 

passera som heterosexuell genom att upprätta en digital garderob på Facebook. 

 Garderoben är heltäckande på så vis att Leif inte delar nånting alls som rör 

kärleksrelationer, inte heller interagerar han synligt för andra med andra hbtq-personer, 

oavsett relationsform. Leifs förhållningssätt skulle kunna beskrivas som det som Hogan 
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(2010) kallar för ”the lowest denominator strategy” (se även Marwick & boyd 2010:122). 

Med detta avses att endast närvara i den digitala miljön på så sätt att ingen upprörs av ens 

interaktioner och/eller delningar. Det är alltså tal om en avskalad och selektiv närvaro där 

det queera underförstått symboliserar något potentiellt provokativt. En sådan strategi 

menar informationsvetaren Jessica Vitak (2012:455) kan utgöra ett skydd både gentemot 

reaktioner i ens eget nätverk men också utåt gentemot de okända användare som också 

finns i miljön.  

 Leifs digitala garderobsstrategi är något som även hans äldre barn tycks ha haft viss 

inverkan på. Leif berättar att det äldre barnet, som egentligen inte har något problem med 

att Leif är homosexuell ändå ger uttryck för en viss reservation inför att homosexualiteten 

på något sätt ska visas öppet: 

 

Mitt äldre barn säger att man behöver ju inte berätta det för alla. Det är liksom att 

de som det angår kan man väl göra det för men inte annars. Han menar väl också 

att det inte spelar någon roll egentligen. 

 

Underliggande i barnets resonemang, som Leif beskriver, finns en syn på sexualitet som 

något privat som bör avgränsas och bara delges i begränsade sammanhang. Öppenhet görs 

här till något som bara är nödvändigt inför dem ”som det angår”. I Leifs beskrivning av 

vad hans äldre barn har sagt kan tystnaden som påtalas å ena sidan förstås som något 

omtänksamt – alla måste inte veta eller lägga sig i vem som är vad. Å andra sidan 

inrymmer denna omtänksamma hållning samtidigt också ett krav på tystnad eller selektiv 

öppenhet genom självkontroll och en begränsning av inlägg och interaktioner på 

Facebook.  

 Barnens känslor och det som sägs inom familjen försätter Leif i ett dilemma där han 

behöver välja mellan att begränsa sitt utrymme som queer i denna specifika digitala miljö 

eller att gå emot barnens vilja att bara vara öppen inför de närmaste. Med utgångspunkt i 

Ahmeds tankar om känslor av att vara bekväm kontra obekväm förstår jag situationen en 

förhandling om vems bekvämlighet i det digitala rummet som är viktigast. Den 

heteronormativa ordningen kan bli störd genom queer synlighet och närhet (jfr Ahmed 

2004:166). Öppenhet innebär att inte inrätta sig i det heteronormativa ledet, och queera 

kroppars öppenhet inrymmer således en politisk potential till förändring, eftersom 
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öppenhet skulle innebära synliggörandet av alternativa sätt att vara. Det blir dock tydligt 

under vårt samtal att Leif ser det som sitt ansvar att förhindra att familjemedlemmarna 

ska känna sig obekväma med anledning av att han identifierar sig som homosexuell. Valet 

är därför enkelt, men det sker inte utan kostnader. I axlandet av ansvaret för familjens 

välmående ingår att måsta göra avkall på att kunna vara öppen med sin sexualitet och 

identitet i vissa digitala miljöer. På så vis gör innebörden av den metaforiska 

”garderoben” sig påmind – du får bara ta plats i världen som något du inte är (Brown 

2000:1). Att upprätthålla en förment neutral fasad, som utåt av andra kan tolkas som 

heterosexuell, innebär också begränsningar i vilka sätt Leif alls kan delta på just 

Facebook. Rent praktiskt måste Leif således överväga vilka interaktioner och vilket 

innehåll han väljer att dela utifrån vad han tror uppfattas som neutralt i den 

heteronormativa blicken.  

 Jag ber Leif tänka bort barnen en stund och fundera över hur han i så fall skulle 

förhålla sig till öppenhet på Facebook. Leif säger: 

 

Egentligen så tycker jag väl, det spelar ingen roll egentligen, jag är människa. Det 

kan för fasen inte spela någon roll vad jag tycker om. Så att på det sättet tycker jag 

att det är, jag ska inte behöva berätta sådant för sådana som inte har något… ja, 

som det inte angår helt enkelt. För så pass har man ju förstått att det är ju inte helt 

okej att vara gay, det är mycket hat och elände. 

 

Evelina: Men är det lite på grund av det också som du, du vill skydda dig själv lite 

också? 

 

Jo, det är det ju, absolut.  

 

Även Leif själv anser att hans sexualitet inte är något som behöver delges allmänheten. 

Han fjärmar sig också från att bli definierad utifrån sin sexualitet och att låta sexualiteten 

ha någon relevans för hur han kan leva och röra sig i världen – ”jag är människa”. 

Samtidigt tycks han ändå förhålla sig till omgivningens åsikter om homosexualitet genom 

att praktisera ett aktivt döljande av sin sexuella identitet. Detta handlar som sagt till stor 

del om att skydda sin familj, men han upplever samtidigt också ett behov av skydda sig 
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själv mot potentiella risker för reprimander. Också här har Goffmans tankar om 

situationsanpassade självpresentationer relevans. Leifs föreställda publik tillskrivs vissa 

värderingar och blir bärare av normer. Oavsett om dessa personer är verkliga eller 

föreställda så har denna publik betydelse för Leifs agerande. De normer och värderingar 

som han tillskriver sin publik utgår från en heteronormativ och potentiellt homofobisk 

ståndpunkt. Här kan Leif förstås vara medveten om heteronormativa privilegier, 

exempelvis att kunna göra referenser till makar och olikkönade partners i vardagssamtal, 

representationer inom populärkulturen och så vidare. Tidigare studier (se t ex Lehtonen 

& Mustola 2004; Jonsson 2007) har upprepat visat att sådana vardagliga uttryck inte 

uppfattas som uttryck för en sexuell identitet. Heterosexualitet i egenskap av norm 

omgärdas på så vis med en blindhet för vad dessa referenser och representationer är, 

nämligen uttryck för en sexuell identitet. Men däremot de fördomar som omgärdar 

homosexualitet, framförallt manlig homosexualitet, gör att Leif riskerar att ses som en 

högst sexuell person trots att han inte har den agendan (jfr Epstein & Johnson 1998:137; 

Evans 2002:49; Lundgren 2014). 

 Insikten i dessa maktstrukturer ger upphov till den frustration som framskymtar i Leifs 

citat: ”Det kan för fasen inte spela någon roll vad jag tycker om”. Här bränner det till vid 

punkten där det personliga blir politiskt; Leif önskar att bara få vara, och i likhet med hur 

hans barn resonerar, så anser Leif att sexualiteten inte borde ha någon betydelse. Men 

trots de vanliga synpunkterna på att homosexualitet bör uttryckas endast i den privata 

sfären, så har queera liv, begär och identiteter aldrig åtnjutit rätten att vara enbart privata 

angelägenheter utan har istället definierats som avvikande i en publik diskurs (Foucault 

2002; 2017). Det queera har med andra ord på grund av heteronormativa maktstrukturer 

ständigt varit måltavla för publika diskussioner och regleringar (ibid). Det blir således 

omöjligt att fullt ut inta ett förhållningssätt där identitet och sexualitet ”inte spelar någon 

roll”.  

 

Rädslans affektiva politik 

Även Helen berättar att hon med hänsyn till sitt barn undviker att öppet visa att hon är 

homosexuell i digitala sammanhang där barnet ingår, eller där andra personer som känner 

hennes barn finns. Som jag tidigare nämnt ger Helen överlag uttryck för att vara relativt 
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restriktiv med vad hon delar med sig av från sitt privatliv till andra, men detta 

framkommer särskilt starkt med hänsyn till hennes barn.   

 

Jag brukar inte klicka i att jag ska komma på hbtq-event [som bjuds in till via 

Facebook]. För jag tar fortfarande hänsyn till mitt barn. Mitt liv är min grej och 

vem jag ligger med eller blir kär i ska ingen annan behöva lida för. Jag börjar bli 

något mer öppen nu då barnet är vuxet dock. Men sedan är jag så privat om det 

intima i mitt liv så jag anser inte att folk ska fundera på hur jag ligger så att säga. 

Folk tänker ju på sånt direkt du säger att du är gay. Jag snackar inte hbtq på 

Facebook. Jag snackar absolut inte sex, skulle aldrig ske. Jag är för privat. 

Facebook är en öppen kanal och jag tycker folk generellt borde tänka sig för där. 

Helt klart är att jag fortfarande tar stor hänsyn till [namn på barn], jag skyddar mitt 

barn. Jag måste det. 

 

Helen beskriver i intervjun att hon har en väldigt stark integritet vad gäller sitt privatliv, 

och särskilt det som rör hennes sexualitet. Helen beskriver precis som Leif att hon vill 

undkomma nedvärderande stereotypisering av homosexualitet och att slippa bli föremål 

för diskussion. Även i Helens berättelse tycks sådana problem främst aktualiseras på 

Facebook, vilket också överensstämmer med erfarenheter som flera av informanterna 

beskriver i intervjuerna. Helen berättar att hon har haft olika kärleksrelationer med 

kvinnor i över 20 år och att hon lever öppet i de flesta sammanhang i sitt liv. Men i 

heteronormativa digitala rum som Facebook, och på andra typer av publika arenor så ger 

hon alltså uttryck för att måsta stanna kvar i garderoben. 

 Helen betonar framförallt att hon känner ett starkt behov av att skydda sin dotter från 

att behöva bemöta människors åsikter om sin mamma. Som förklaring till denna 

ståndpunkt återberättar Helen en tidigare händelse som hon menar kraftigt påverkat 

hennes agerande på nätet, såväl som hennes förhållningssätt till öppenhet i stort:  

 

Den sista smällen var när min dotter gick i högstadiet och jag var med i 

lokaltidningen, en liten jävla ruta som visade mitt ansikte och kort om hur jag 

tyckte hbtq-klimatet är. Då kommenterade en förälder att han aldrig skulle gjort 

det av hänsyn till sina barn. Han gav mig en fet käftsmäll och då insåg jag vidden 
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av min öppenhet. Barnen ser mig i media där jag uttalar mig och inte fan har de 

låtit bli att glira [barnets namn], det vet jag. Mitt barn har fått stå till svars för mig, 

även om hon aldrig har sagt nåt, men jag vet det. Men hon har inget sagt för att 

inte såra mig. Så ja, jag och mitt barn har åkt på smällar och aldrig, aldrig mer! Vi 

lever inte i ett tillåtande samhälle. Och det gör ont så förbannat ont. Jag skadar 

ingen annan, tvingar mig inte på nån annan… Fast jag har ju gjort det 

uppenbarligen. Så aldrig mer! Jag har begränsat mig och jag begränsar mig och 

mitt liv. Jag är halvöppen i vissa sammanhang. Vi diskuterar som konsekvens av 

detta utanförskap aldrig dessa frågor hemma… det är för känsligt. Fan jag har 

skadat genom att jag har varit jag. Jag mår så jävla illa. 

 

Det är uppenbart att Helen genomgår ett stort emotionellt lidande på grund av sina tidigare 

erfarenheter av homofobi, och känslorna bubblar upp till ytan när hon återberättar 

händelsen. Den tidigare erfarenheten av reprimander skedde förvisso i relation till lokala 

tidningsmedier, men Helen överför rädslan till att omfatta även digitala kontexter. I 

intervjun med Helen ger hon också uttryck för att digitala handlingar kan få konsekvenser 

även i andra sammanhang. De inlägg hon gör kommer andra potentiellt kunna få insyn i, 

vars reaktioner hon inte kan förutse. Helen behöver därför handla proaktivt och avgöra 

vad som är riskfritt att dela digitalt.  

 Margareta Lindblom (2013:80) skriver utifrån Ahmeds tankar att vi oftast inte 

anländer ”… i ett nytt rum nakna och utan erfarenheter, utan vi ’vet’ redan eller tycker 

oss veta hur vi kan röra oss i detta rum. Vi tycker oss känna igen i vilka riktningar det är 

möjligt att röra sig”. De sätt på vilka Leif och Helen väljer att agera på Facebook kan på 

så vis ses som förkroppsligade materialiseringar av tidigare erfarenheter. Dessa 

erfarenheter framstår med all önskvärd tydlighet i deras respektive berättelser som 

emotionellt kostsamma. Det finns mycket sorg och frustration i deras berättelser vilket 

också hörs i deras röster när de återberättar sina erfarenheter. Det märks att det fortfarande 

gör ont. Dessa tidigare erfarenheter har konsekvenser för hur de känner att de kan ta plats 

digitalt. I Helens och Leifs berättelser är rädslan för att något liknande ska hända igen 

central. Denna rädsla handlar dock inte i första hand om dem själva utan projiceras istället 

på deras respektive barn. Till varje pris vill Leif och Helen inte att barnen ska bli utsatta 

för lidande på grund av vad andra tycker och tänker om att de är homosexuella. 
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 I Leifs och Helens berättelser ger de delvis uttryck för att se sig själva genom en 

heteronormativ blick. Genom denna speglingsprocess tycks Leif och Helen ha förlorat 

äganderätt över sina kroppar och att själv få definiera sin sexualitet och vad den innebär 

(jfr Ahmed 2004:63). Vad som speglas tillbaka till dem är bland annat den homofobi de 

är medvetna om finns i samhället. Härbärgerandet av föreställda Andras syn på dem 

skapar också känslan av att vara skyldiga. Deras queera kroppar blir en källa till obehag 

som riskerar väcka andras avsky och hat. Av sådana anledningar upplever sig Leif och 

Helen vara omöjliga i det heteronormativa rummet. Rädslan för att deras barn ska bli offer 

för hatet flyttar in i deras kroppar. För att inte störa den heteronormativa ordningen 

upplever de att de måste omorientera sina queera kroppar, så att de i detta digitala 

sammanhang i alla fall framstår som att de faller in i det heteronormativa ledet. Rädslan 

de upplever kan således, på liknande sätt som Ahmed föreslår utifrån erfarenheter av 

rasism (Ahmed 2004:62ff), förstås ge upphov till en affektiv politik, där rädsla och med 

rädslan förknippade känslor såsom skam, sorg och frustration villkorar möjliga 

framträdelsesätt, men också i sig är en effekt av en situation. 

 

Den hemliga kärleken 

I intervjumaterialet beskrivs även andra släktrelationer som informanterna menar 

påverkar deras digitala praktiker. I intervjun med Henrik blir det dock synligt att 

anpassningarna inte nödvändigtvis behöver innebära ett totalt osynliggörande av ens 

sexuella identitet. 

 

Det finns väl någon liten sida [på Facebook] där man skriver vem och vad man är 

intresserad av och sådana saker, och där har jag skrivit att jag är bi. Jag är ju också 

medlem i [en publik hbtq-grupp på Facebook] eller vad det heter, sådana saker. 

Jag delar ju fritt alltså det ena och det andra, så den som inte åtminstone inser att 

jag uttryckligen är väldigt öppen sexuellt på Facebook är ju inte så påläst, eller har 

väldigt stora skygglappar.  

 

Evelina: Men har ni skrivit att ni är förlovade? 
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Inte på Facebook, men det har att göra med min pojkväns relation till sina 

föräldrar. Han vill inte skriva det förrän han har pratat med föräldrarna. /…/ Så att 

mycket är det också att [pojkvännens namn] är väldigt mån om att ingen ska ta illa 

vid sig /…/ jag har fått pausa lite grann för att jag har ju redan tagit striden med 

mig själv, och jag har stått upp framför föräldrarna och kommit ut för släktingar 

och syskon. Men han har inte gjort det /…/ så därav, det tog också länge innan vi 

uppdaterade på Facebook att vi var tillsammans. Däremot vi skrev ju båda att vi 

var i relation, men vi hade inte kopplat ihop det och det var ju hans rädsla som fick 

ta över. Eller ja, jag kände väl att jag inte ville köra över det. Samma nu, vi har 

inte uppdaterat tror jag, nej, till förlovad. Så nej vi finns inte på Facebook och det 

är lite laddat, men samtidigt så är jag också, jag står inte och skriker ut saker, och 

jag tycker inte att allt behöver stå på Facebook, vissa är väldigt snabba att måsta 

visa, måsta dela, måste förklara hur jävla bra allting är hela tiden... Och jag har 

alltid varit av den uppfattningen att om du måste övertyga oss om att en relation 

är bra så kanske ni ska prata med varandra istället för att uppdatera på Facebook. 

Men det är inte det som är grejen här, utan det är att han inte är bekväm. 

 

Henrik har själv inte några problem med att vara öppen, samtidigt som han också 

beskriver att han inte har något direkt behov av att ständigt deklarera sin sexuella identitet 

digitalt. Däremot beskrivs öppenheten vara problematisk för Henriks fästman med 

anledning av dennes familj. Öppna kärleksdeklarationer eller tillkännagivande av 

förlovningen blir därför inte möjliga att göra på Facebook eftersom det som fästmannen 

delar också blir synligt för hans familj. Även statusuppdateringar eller bilder där 

fästmannen taggas kan bli synliga för hans familj. Fästmannens situation styr således inte 

bara hans egna ageranden utan även Henrik behöver digitalt dölja att de lever 

tillsammans. Detta blir kännbart när det kommer till praktiken att dela och tagga varandra 

i bilder. 

 

Alla bilder på mig som man kan se på Facebook är tagna av andra som lägger ut 

och taggar mig. Jag lägger inte ut bilder på mig själv. De bilder jag har lagt ut är 

på hundarna. Så det är egentligen inga konstigheter. [fästmannens namn] gör 

detsamma. Men det är också att jag har känt samma sak där… att han kan, om han 
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har varit med en kompis, om han har träffat en kompis under helgen så kan han 

lägga ut en bild där de sitter och äter glass, men han skulle aldrig göra det på oss. 

Jag gör det inte heller, men nu gör jag det inte av den enkla anledningen att jag vet 

att han inte skulle vara helt avslappnad med det. Och även om han nu förmodligen 

inte skulle bry sig så mycket så vill jag att han ska börja göra det innan jag gör det, 

för att han ska vara bekväm med det. Men alla bearbetar vi i olika tid och jag har 

haft sjukt mycket bättre folk omkring mig från det att jag var liten mot för vad han 

har haft. Så jag brukar säga, jag är väldigt less på att ha så mycket tålamod, men 

samtidigt så tänker jag inte stressa på någonting. Men det skulle vara skönt att inte 

behöva tänka hela tiden på det.   

 

I citatet ovan är det tydligt att trots att Henrik har förståelse för sin fästmans behov av 

hemlighållande upplevs det konfliktfyllt att inte kunna inta ett avslappnat förhållningssätt 

till vad som får delas och inte. Det är också möjligt att förstå situationen som problematisk 

utifrån att Henriks relation i detta sammanhang i någon mån faktiskt inte finns, i vart fall 

inte digitalt. Deras kärlekshistoria får på grund av risken för kontextkollaps aldrig berättas 

eller manifesteras på den digitala arena som ändå framställs som viktig för Henriks sociala 

liv. Jag anar en sorg mellan raderna kring detta avkall. Paret är förlovade och kan på så 

vis förstås ha viljan att dela livet tillsammans, men efter vilka villkor det livet ska ordnas 

tycks inte helt klart för Henrik. Jag märker att detta skapar en frustration som handlar om 

att inte ha kontroll över när de ska sluta hemlighålla relationen. Det är pojkvännens släkt 

det gäller och det är därför pojkvännen, och inte Henrik, som måste komma ut. Bollen 

(och kontrollen) är hos honom.   

 Henriks frustration kan också förstås ur ett annat perspektiv; de förväntningar på 

öppenhet som omgärdar honom. Under flera decennier har berättelsen om att ”komma ut 

ur garderoben” varit ett av de mest centrala narrativen i formandet av en queer identitet. 

Att komma ut och stolt deklarera en normbrytande identitet utgör även en primär strategi 

och filosofi inom stora delar av hbtq-rättighetsrörelsen (Phillips 2002:408; Barnhurst 

2007:2), i alla fall i västvärlden. Medievetaren Matilda Tudors avhandlingsstudie (2018) 

kan här fungera som en jämförande kontrast. De homosexuella män som Tudor har 

intervjuat i en rysk kontext ger uttryck för att det närmast är en självklarhet att helt eller 

delvis leva dolt (2018:173ff). I den ryska samhällskontexten saknas de samhälleliga 
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förväntningarna på öppenhet, inte minst i Putins Ryssland råder en homofobisk och 

repressiv regim. Mot bakgrund av ett sådant samhällsklimat förstår jag diskretion som 

mer kulturellt gångbart än i den svenska kontext som mina informanter talar utifrån. I en 

svensk kontext utgör stolthet och öppenhet en överordnad norm även om det på en 

individnivå, som Henriks fästman och flera av informanterna ger exempel på, inte alltid 

är möjligt att leva upp till sådana normativa förväntningar. Det går således att tala om 

öppenhet som en normativ riktning, som genom att vara just en normativ förväntan kan 

skapa ett tryck på hbtq-personer att vara öppna och stolta. Henrik kan således förstås 

tyngd även under sådana förväntningar, utöver sina egna känslor kring sin relations 

villkor. Att inte kunna uppvisa en stolt och öppen queer identitet innebär inte bara 

eventuella slitningar mellan paret, eller praktiska anpassningar i relation till vad som kan 

delas i digitala sammanhang. Det innebär också att i någon mån bli obegriplig i relation 

till det överordnade stolt- och öppenhetsparadigmet i den svenska kontext där Henrik 

lever sitt liv.  

 Ett annat exempel på hemliga kärleksrelationer ger Vera som lever i en öppen relation 

med en man.55 Vera menar att de utåt sett ser ut som ”nån slags kärnfamilj” för dem som 

inte vet om deras egentliga relationsform. Hon definierar sig själv som bisexuell och 

benämner sig också som polyamorös, vilket är öppet och känt för de flesta av de 

Facebook-vänner som hon också umgås med i andra sammanhang. Hon menar också att 

hon egentligen inte har något emot att vara öppen på sociala medier vare sig med att hon 

är bi eller lever flersamt. Hon har dock ändå valt att inte vara synlig på Facebook med sin 

sexuella identitet och formerna för hennes relationer, med hänvisning till att en bred skara 

släkt och vänner från olika kontexter som hon inte har kommit ut för ingår bland hennes 

Facebook-vänner. 

 

Som det är nu när jag ändå utåt sett lever i nån slags kärnfamilj så hänger, alltså 

att komma ut som bi hänger så väldigt mycket ihop med att komma ut som icke-

monogam också vilket känns, det känns egentligen svårare. Folk har ganska 

mycket åsikter om det också... och ja, jag tänker att hade jag varit singel då, i och 

med att jag ändå i första hand attraheras av kvinnor så kanske jag hade varit mer, 

                                                             
55 Vera är vid intervjutillfället 34 år. Hon identifierar sig som bisexuell, föredraget pronomen hon. 
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ja men valt att vara mer öppen om det, om det nu hade varit så att jag var 

intresserad av att träffa någon på det viset eller sådär. /…/ det blir en större grej än 

vad det hade varit att vara bara det ena liksom. 

 

Vera beskriver här dubbla komma ut-processer där hennes livssituation, så som den ser 

ut just nu, innefattar att komma ut både som bisexuell och polyamorös på samma gång, 

oavsett om hon egentligen bara skulle vilja berätta om något av det. Vidare berättar hon 

att hennes pojkvän inte är så bekväm med att låta andra veta att de lever i en öppen 

relation, och också av den anledningen har hon valt att inte allmänt synliggöra varken 

bisexualiteten eller att vara poly på Facebook. Veras relationer utöver den med 

pojkvännen blir på så vis hemliga kärlekar, och utåt sett behöver Veras självpresentation 

på sociala medier dels skapa bilden av att hon ingår i en monogam relation, dels att hon 

själv ska passera som heterosexuell. Men att ha hemliga relationer tycks dock inte 

upplevas som något dåligt av Vera.  

 

Det kan vara väldigt roligt att, till exempel om man har nånting på gång med nån, 

eller om man har gjort nånting tillsammans eller vad som helst… Det är så lätt att 

skriva saker i kommentarer som blir lite interna och som ingen annan fattar vad vi 

menar med. Så det blir ju väldigt roligt liksom. Eller typ lite såhär vad man gillar 

för bilder och så där, att jag gillar den här bilden för att jag var med när den togs 

och vi gick i väg och hånglade sen [fnissar]. Men det är ingen som vet. 

 

I Veras berättelse konstrueras öppenhet alltså inte som lika efterlängtat som det gör för 

exempelvis Henrik. Hon menar förvisso, precis som Henrik, att valet att hemlighålla delar 

av sig själv inte är hennes eget, det är ett val som hennes partner har tagit men som 

villkorar även Veras möjligheter till öppenhet. Just nu i hennes liv tycks det dock inte 

innebära någon större uppoffring och, som visas i citatet ovan, så gör hon istället 

nödvändigheten av diskretion till en njutbar del av sina relationsgöranden. Digitala 

miljöer gör också detta möjligt genom de olika funktioner som finns, vilka kan användas 

och tolkas på många olika sätt. Att ”gilla” en bild kan till exempel innebära mer än att 

gilla, de kan också som Veras berättelse är ger exempel på, vara en samförståndsblinkning 

och en flirt. 
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 Överlag i intervjumaterialet ges dock uttryck för att öppenhet är en laddad fråga. Detta 

blir tydligt i flera av informanternas beskrivningar av hur de på olika sätt och av olika 

anledningar anpassar sig och begränsar sina självpresentationer digitalt. Rädslan för 

kontextkollaps finns underliggande i de flesta av intervjuerna. Men det handlar inte alltid 

om en rädsla som informanterna själva bär på. Ofta är rädslan förknippad med att andra 

ska riskera att bli outade mot sin vilja eller att personer i informanternas liv riskerar bli 

obekväma om informanterna synligt tar plats i egenskap av att vara hbtq-personer. I 

informanternas berättelser uttrycks en tydlig förståelse för, och sympati med, 

familjemedlemmars behov, oavsett vad informanterna själva känner inför de villkor som 

behoven av diskretion dikterar och vilka konsekvenser de innebär i praktiken.  

 

Platsbyggda garderober 

Vera berättar att hon för det mesta accepterar alla vänförfrågningar hon får på Facebook. 

Den potentiella publiken för hennes inlägg i nyhetsflödet är av den anledningen ganska 

stor och utgörs av en brokig skara människor som hon känner från lite olika sammanhang. 

I varierad grad består den av personer hon faktiskt känner utanför Facebook. Vera menar 

att hon ibland känner ett behov av att ta kontroll över vilka som ska nås av olika inlägg 

hon gör. Ett sätt som hon gör detta på är att använda Facebooks funktion för att ordna 

vänner i olika grupper, så kallade vänlistor. Med hjälp av denna funktion kan hon när hon 

gör inlägg välja för vem olika inlägg blir synliga. På så sätt visas exempelvis 

statusuppdateringar endast för specifika utvalda personer bland hennes Facebook-vänner. 

Vetskapen om vilka av Facebook-vännerna som finns med på vilken lista har bara Vera 

eftersom sådana val inte visas för andra användare. Vänlistor kan på så vis förstås som en 

sortering i det egna nätverket där inlägg riktas mot en vald målgrupp. För Vera innebär 

detta att hon till synes håller sitt konto öppet och välkomnar alla bekanta som Facebook-

vänner, men att hon samtidigt kan styra över vilka som ska se vad. 

 En annan strategi som Vera beskriver vad gäller att kunna avgränsa andras insyn i att 

hon är bisexuell och lever flersamt är att gå med i tematiska grupper på Facebook.  

 

Det är inte så att jag skulle skriva nåt sånt i nån status eller så men ibland så har 

jag ändå skrivit, i feministiska grupper till exempel. Jag har också blivit ganska, 
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ah men säg intresserad av bifrågor sådär på senare år och upprörs över bifobin som 

ändå finns ganska mycket i PK-sammanhang. Jag har velat, alltså det är mest när 

jag har stött på situationen som jag har tagit diskussionen och till exempel skrivit 

invändningar mot, ah men skriv inte att bisexuella befäster tvåkönsnormen, fråga 

oss själva hur vi ser på saker typ. Det kanske inte alls är så att vi tänder på de två 

könen män och kvinnor och det är inte vi själva som har satt definitionen själv en 

gång heller. Jag brukar ibland också komplettera med att skriva hur jag ser på 

skillnaden mellan att vara pansexuell och bisexuell och så. Ah jag har skrivit 

mycket inlägg om det, för mig känns det relevant att kalla mig bi för att kön inte 

är ovidkommande på nåt sätt för mig, men ah. Att jag kanske attraheras av vissa 

kön men kanske inte alla då. 

 

Evelina: Men de diskussionerna sker mer i slutna sammanhang? 

 

Ah precis, men ändå i såhär stora grupper, till exempel [namn på Facebook-grupp] 

som ändå är en Facebook-grupp med såhär, vad är det tolvtusen medlemmar eller 

nånting sånt där, där har jag ändå valt att vara öppen i ett så stort sammanhang, 

men kanske inte i mitt flöde där mina, ah men hela min släkt liksom och min 

arbetsgivare kan se. 

 

Här utgör den slutna gruppen som Vera berättar om ett avgränsat rum där hon känner sig 

fri att agera och vara helt öppen med både sin sexualitet och hur hon väljer att organisera 

sina kärleksrelationer. I detta avgränsade rum ges således möjligheten att vara öppen med 

dessa aspekter av hennes liv.   

 Den grupp som Vera berättar om är förvisso en grupp med ett stort antal medlemmar 

vilket gör att hennes inlägg i gruppen således exponeras för många ögon. Ändå tycks Vera 

känna sig fri att utan förbehåll agera i detta sammanhang. Här ges återigen ett exempel 

på huruvida rum upplevs som trygga eller otrygga sker i relation till vem som finns i 

rummet och vilka värderingar de föreställs ha (Brown & Browne 2016; Göransson 2012). 

Bland medlemmarna i den slutna Facebook-gruppen ingår inte personer som hon vill 

dölja information om sin sexualitet och/eller formen för hennes relation för. Det 

avgränsade rummet befolkas istället av främlingar utan insyn i eller vetskap om hennes 
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privatliv. Trygghet och känslan av kontroll kan alltså bli möjlig även i ett rum där hon 

egentligen inte har någon kontroll över vem som ser vad eller hur de reagerar på 

informationen. Men eftersom medlemmarna i den slutna gruppen är avskilda från hennes 

offline-kontexter så upplevs de inte ha någon större betydelse för hur Vera känner att hon 

kan agera i den digitala miljön. Veras strategi går alltså ut på att producera ett 

heteronormativt och monogamt flöde inför de sociala sammanhang där kontexter 

kollapsar och en sådan självpresentation är nödvändig, samtidigt som hon agerar öppet i 

avgränsade tematiserade Facebook-grupper. Veras digitala garderob är således placerad 

i hennes nyhetsflöde, men hon har samtidigt hemliga bakdörrar i garderoben som leder 

till rum dit inte vem som helst har tillträde. Här återkommer alltså den Narnia-praktik 

som beskrevs i föregående kapitel med skillnaden att Veras Narnia inte hålls hemligt 

genom andras tekniska okunskap utan genom Veras användande av de funktioner som 

den digitala teknologin tillhandahåller. Garderoberna är i den meningen ”platsbyggda”, 

de är etablerade i den digitala strukturen och upprätthålls genom strategisk användning 

av tillgängliga funktioner. 

 Liv beskriver delvis liknande strategier som Vera för att begränsa insynen. I dens 

berättelse återkommer till exempel strategin med riktade inlägg via vänskapslistor: 

 

Jag är ganska restriktiv med vilka jag har som vänner på Facebook och ibland så 

riktar jag inlägg till bara dem som jag har närmast som jag vill kommunicera med. 

Typ inte så här gamla lågstadieklasskompisar eller farbröder eller vad det nu kan 

vara. 

 

Till skillnad från Vera som inte är lika noga med vilka som läggs till bland Facebook-

vännerna är Liv mer selektiv kring vem som överhuvudtaget ska få ingå i nätverket av 

vänner. Livs garderob fungerar på så vis mer som en vägg som stänger ute oönskade ögon 

från dens användare.  

 I Vera och Livs beskrivningar av hur de hanterar och sorterar sina sociala nätverk på 

Facebook tycks garderoben fungera som en rumsavdelare i den specifika digitala miljön, 

som gör det möjligt att få kontroll över vilka personer i det sociala nätverket som får insyn 

och vad de får se. Mottagare av den information som delas på Facebook delas aktivt in i 

utvalda rum, samtidigt som den delade informationen hålls dold på andra delar av 
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Facebook. Slutna och trygga rum upprättas således i det egna nyhetsflödet genom att rikta 

inlägg till en specifik publik bland Facebook-vännerna. Eller, som i Livs fall, göra ett 

urval redan genom vem som får ingå i nätverket på Facebook och därmed få ta del av 

dens digitala kommunikation. På olika sätt laborerar de alltså med den digitala 

garderobens utformning. Veras digitala garderob skulle kunna beskrivas som att den 

innehåller olika avdelningar där olika mängd av insyn ges inuti den. Veras garderob 

inkluderar även hemliga dörrar inuti, med andra ord är det en sorts Narnia-portal. Liv har 

förvisso också olika avdelningar precis som Vera, men framförallt är Livs garderob delvis 

konstruerad i en mer klassisk tappning. Visserligen gör Liv ibland också indelningar 

genom vänlistor. Men den använder också garderoben mer traditionellt – antingen är du 

innanför dörren och ser allt eller så står du utanför den och kan inte se vad som döljs i 

garderoben. 

 Den strategi som Vera och Liv, och flera av de andra informanterna använder för att 

avgränsa insyn kan beskrivas som att utöva praktisk kontroll (Hendry et al. 2017). Denna 

strategi går konkret ut på att aktivt använda sekretessinställningar och andra funktioner 

som styr hur delad information når ut och till vem. Genom den praktiska kontrollen skapas 

känslan av trygghet. För att kunna utföra praktisk kontroll krävs dock en särskild 

kompetens kring hur Facebooks funktioner fungerar, och ett ständigt aktivt användande 

av dessa. I den bemärkelsen innebär tillvaron på Facebook att ständigt engagera sig i hur 

ens aktiviteter kan tolkas och vilka som det är tryggt att visa dem för. Nätverket av 

kontakter på Facebook förändras också hela tiden när nya vänner läggs till eller andra 

rensas bort. Dessutom utvecklas också Facebooks sekretessinställningar regelbundet 

samt vilken typ av integritet dessa inställningar egentligen erbjuder (Stutzman et al. 

2013). Medlen för att uppnå kontroll är ur den aspekten okontrollerbara och hur väl olika 

garderobspraktiker egentligen fungerar i praktiken – om insynen verkligen avgränsas i 

den utsträckning Liv och Vera önskar – är svårt att få koll på. Beroende på hur mycket 

kännedom en har om hur sekretessinställningar fungerar eller tid att lägga ner på att 

upprätthålla avgränsningar gör dock att praktisk kontroll inte alltid är möjligt för alla att 

utöva. 
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Avslutande summering: Digitala garderober 

Garderoben har tidigare beskrivits som ”the defining structure of gay oppression this 

century” (Sedgwick 1991:71). Garderoben är en plats där saker hålls dolda. I relation till 

queera liv symboliserar garderoben alltså ett förtryck genom osynliggörande, och att 

komma ut syftar således på att göra det dolda synligt. Detta pekar mot en binär förståelse 

av öppenhet – antingen är du i eller ur garderoben. I detta kapitel har jag dock visat att 

informanternas deltagande i digitala miljöer innefattar en kontinuerlig förhandling om 

öppenhet och att öppenhet således är mer komplext än låter sig fångas i en binär 

förklaringsmodell. I informanternas beskrivningar av digitala miljöer framkommer att 

deras användning av digitala miljöer också innefattar en ständig hantering av gränser 

mellan olika sociala kontexter. Informanternas digitala användning beskrivs också 

innebära ständiga avvägningar av vad som kan delas var, och för vem.  

 I informanternas beskrivningar blir det synligt, i likhet med vad kulturgeografen Gill 

Valentine (1993) påpekat, att olika rumsliga och tidsbundna sociala kontexter möjliggör 

öppenhet i olika grad. Exempelvis gör informanterna skillnad på digitala rum som 

betraktas som heteronormativa och de digitala miljöer där hbtq-personer uttalats som 

primär målgrupp. Gränserna och navigeringen mellan självpresentationer beroende på 

kontext kan också förstås som kopplade till riskbedömning. Informanternas upplevelser 

av (o)trygghet beskrivs ofta vara relaterade till rädsla för homofobi och reprimander. 

Personer som en gång lämnat garderoben kan således i digitala miljöer, av olika 

anledningar, helt eller delvis, känna sig tvingade tillbaka in i en digital sådan. Tvånget 

kan också vara självvalt, och således handla mer om en uppoffring, för att exempelvis 

inte informanternas barn eller andra nära relationer potentiellt ska bli utsatta för 

sanktioner. Garderoben utgör ett beskydd mot oönskad insyn vilket både kännas som ett 

förtryck eller utgöra en sorts fristad. I kapitlet visar jag hur garderoben både upplevs som 

något en tvingas in i, men också som en självvald strategi. Däremellan återfinns en viktig 

skillnad i termer av att bli kontrollerad eller själv ha kontroll.  

 I informanternas berättelser är garderoben inte bara närvarande utifrån vad den 

symboliserar utan också hur den konstrueras och konkret tar form. Geografen Michael 

Brown (2000) föreslår att det finns en poäng i att konkret ta fasta på det spatiala som 

redan är en inbyggd del i garderoben som spatial metafor. Tillämpat på mitt material 

möjliggör en sådan perspektivförskjutning en förståelse av garderoben inte bara som en 
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symbol, utan också ett konkret rum. Garderoben konstrueras i informanternas berättelser 

på så sätt som ett flexibelt rum vilket kan expandera eller krympas beroende på den 

föreställda publiken. Genom användningen av tillgängliga funktioner för sekretess i 

digitala miljöer kan väggar resas eller raseras beroende på vad som känns bekvämt att 

visa, och för vem. Ibland skapas garderober genom att informanterna undviker att dela 

viss typ av information eller att interagera på vissa sätt. Ibland bygger de själva ihop 

platsbyggda garderober med hjälp av den digitala miljöns funktioner. Här skiljer sig 

kompetensen åt mellan informanterna. Vissa är mer insatta i de olika funktionerna och 

kan därmed skapa sig ett större mått av kontroll. Andra är mer osäkra och vågar därför 

inte använda Facebook som en plattform för diskussioner och självpresentationer som 

synliggör deras sexuella identitet. 

 När informanterna strategiskt och kontinuerligt använder olika funktioner i digitala 

miljöer tar de kontroll över vad, när och hur saker ska synliggöras. De skapar också 

sammanhang där öppenhet görs möjlig genom att andra sammanhang stängs ute. Således 

är öppenhet något långt mer komplext än en binär uppdelning av att vara kvar i 

garderoben, eller att ha kommit ut ur den (jfr Sedgwick 1991). Oavsett av vilka 

anledningar eller hur den används fungerar dock garderoben – liksom den oro som tycks 

vara dess följeslagare – i grunden som en påminnelse om queera kroppars desorientering 

i den heteronormativa världen. Så länge ordningen är sådan är hbtq-personer aldrig riktigt 

fria att röra sig utan förbehåll. 
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4. Grindr: Närhet  
och avstånd
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Under 2010-talet är dejtingappar ett vanligt förekommande sätt att etablera intima 

och/eller emotionella relationer, oavsett sexualitet (se t ex Blackwell et al. 2014:3; 

Davidsson & Thoresson 2017:10). Homosexuella män räknas dock som pionjärer för 

digital cruising och dejting via appar (Mowlabocus 2010). Med en globalt utspridd 

användarbas och cirka tre miljoner aktiva inloggningar per dag beskriver sig appen 

Grindr som världens största app med uttalad hbtq-profil.56 Grindr associeras vanligtvis 

med homo- och bisexuella män och marknadsförs vid observationstillfället på App Store 

som ”Grindr – gay chat”.57  

 Majoriteten av de mansidentifierade informanterna berättar i intervjuerna att de 

regelbundet använder Grindr och liknande appar, eller har tidigare erfarenheter av att 

använda denna typ av appar. De menar att det mestadels är öppet homo- eller bisexuella 

män som använder appen.58 Informanterna menar även att många män som officiellt lever 

i heterosexuella relationer och/eller definierar sig som heterosexuella använder appen för 

att träffa andra män och ha sex.  

 Det här kapitlet handlar om hur rum och riktning är synliga i Grindrs konstruktion 

och inramning59, samt informanternas erfarenheter av att använda appen.  

56 Informationen återfinns på apps.apple.com/us/app/grindr-gay-chat/id319881193, läst 2018-06-
28. 
57 Under 2018 ändrade Grindr valmöjligheterna i appen vad gäller att ange könsidentitet (Herzog 
2017). Denna förändring innebar till exempel att olika transidentifikationer var möjliga samt att 
appen potentiellt sätt även skulle kunna användas av ciskvinnor. Dock har Grindr LCC företrädesvis 
fortsatt ge signaler om att vara riktad till homosexuella män i första hand. På App Store står det till 
exempel i appens beskrivning även efter denna förändring ”Grind – Gay chat”. 
58 Intervjuerna genomfördes innan Grindr ändrade sin uttalade målgrupp. Informanternas förståelse 
av Grindr som en dejtingapp för män som har sex med män beror således på att den vid tiden för 
intervjuerna faktiskt var mot denna målgrupp appen riktade sig.  
59 INTO: A Digital Magazine for the Modern Queer World är länkat från Grindr.com. Under 
avhandlingsarbetets gång har länkningen ändrats från INTO (https://www.intomore.com/) som är 
en sorts livsstilshemsida med hbtq-relaterat innehåll, till att länka direkt till INTO:s Youtube-kanal. 
Här återfinns videos som exempelvis ”The Grindr lovestory” där ett samkönat par berättar om hur 
de träffats via Grindr, och ”Old gays look back at Stonewall” där äldre homosexuella män 
intervjuas om sina erfarenheter av Stonewall-kravallerna 1969, som räknas som startskottet för den 
moderna Priderörelsen, och vad detta fick för betydelser för hbtq-rörelsen. I innehållstexten för 
varje video är det också möjligt att klicka vidare på ”Get Grindr” och då omdirigeras till App Store 
där Grindr kan laddas ner. På så vis hör dessa webbplatser och tjänster samman och dirigerar trafik 
mellan varandra. 
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Rumsliga konstruktioner  

En platsbaserad algoritm 

 

Evelina: Grindr har nån sån där algoritm som gör att den mäter in avstånd va? 

 

Jan: Den appen är väl nästan den första som var en sån. Och det är som kul när 

man är ute och sådär, och så står det: ”Noll meter”! Man kan titta sig omkring och 

se…   

 

Användare som loggar in i appen anländer till en startvy bestående av ett rutnät med 

miniatyrbilder av användares profilbilder.60 Den egna användaren visas längst upp till 

vänster i rutnätet. Därefter visas de hundra fysiskt närmaste användarnas profilbilder i 

fallande ordning utifrån avstånd i meter. Grindr, likt många andra dejtingappar vid den 

här tiden, är ”geolokativ” och uppbyggd utifrån en så kallad platsbaserad algoritm.61 

Algoritmens funktion är att lokalisera användare geografiskt genom att läsa av 

information från GPS:en i den enhet som appen används ifrån (vanligast en smartphone). 

Informationen sätts sedan i relation till var andra Grindr-användare befinner sig och 

utifrån detta geografiska avståndsförhållande mellan användarna så skapas det rutnät 

användaren ser i appens startvy. John Law och Keith Hetherington (2000:43) menar att 

plats är en konstruktion och något som skapas genom performativa relationer mellan olika 

sorters materialiteter som exempelvis geografiska platser och objekt. På så sätt menar jag 

att den digitala miljön i appen skapas relationellt mellan aktörer (jfr Latour och Callon 

1998). Dessa utgörs bland annat av smartphonen som objekt, appens gränssnitt och 

algoritmer, och den geografiska positionen, men även fysiska kroppar (användarna) som 

rör sig genom geografiska rum.  

                                                             
60 Informanterna berättar att en del Grindranvändare har valt bilder som visar ansiktet som 
profilbilder, medan andra väljer att visa andra kroppsdelar, och ytterligare andra har valt helt andra 
motiv. I de fall där ingen bild alls laddats upp visas istället en grå siluett av ett huvud. 
61 Platsbaserad information i kombination med platsbaserad service utgör i dag en central del i 
digitala miljöer och alltfler sociala medier, e-handelföretag och dylikt bygger sina tjänster med 
användarnas fysiska lokalisering som utgångspunkt (Granlund et al. 2013:658).  
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 Parametrarna närhet och avstånd är centrala komponenter för hur Grindr fungerar. I 

mätningen av avstånd mellan användare tar algoritmen inte hänsyn till eventuella hinder 

i topografin som till exempel hav, fjällpassager, eller andra faktorer som försvårar fysiska 

möten, exempelvis bristen på infrastruktur. Algoritmen visar alltid de hundra närmaste 

användarna, oavsett hur långt borta dessa i praktiken befinner sig.62 Exempelvis är 

avståndet mellan Umeå och Vasa kortare än mellan Umeå och Sundsvall om man enbart 

fokuserar på milsavståndet. Däremot gör nuvarande transportmöjligheter att avståndet i 

praktiken blir längre till Vasa, eller i alla fall ungefär lika långt som till Sundsvall. 

Likaledes kan en användare i norra Sveriges inland på grund av sämre infrastruktur oftast 

förstås ha längre till – i bemärkelsen ha svårare att nå – områden fem mil bort än 

motsvarande inland i södra eller mellersta Sverige. Avståndet mellan användare kan på 

så vis betraktas som relativt. Möjligheterna för användare att övergå från att ha kontakt i 

appen till att fysiskt mötas villkoras således både av geografiska avstånd, men också av 

politiska strukturer som materialiserats i infrastrukturen, exempelvis buss- och 

tågförbindelser, färjeförbindelser och så vidare. Grindrs viktiga platsbaserade algoritm 

osynliggör alltså å ena sidan aspekter av den fysiska geografin, samtidigt som 

användandet av appen gör att den fysiska geografins utformning återaktualiseras.  

 

”Noll meter ifrån” – att navigera efter avstånd 

Avståndsförhållanden är betydelsefulla för hur Grindr fungerar i praktiken. Det är överlag 

tydligt att närhet till andra användare har ett centralt värde även i den kommunicerade 

visionen av hur appen ska användas. Bland annat återfinns orden ”Zero feet away” med 

stora vita bokstäver mot en turkos bakgrund i sidhuvudet på Grindr.com.63 Denna mening 

kan beskrivas som Grindrs slogan, en så kallad tagline. Avståndet ”noll meter” kan 

                                                             
62 Detta förutsatt att inga filter är aktiverade av användaren. Det är till exempel möjligt att ange 
preferenser gällande vikt, längd, hudfärg etcetera. Dessa filter gör alltså ytterligare att användare 
sorteras bort eller fortsätter vara synliga i rutnätet. Däremot är algoritmens fokus på geografisk plats 
och avstånd alltid det överordnade. Det påverkar således inte att visa fler användare utanför en viss 
platsradie om en användare väljer att visa endast män som är en viss längd eller i en viss 
ålderskategori. Filtreringen sker bland de hundra användare som alltid är tillgängliga. Vilka dessa 
användare är beror på var i världen en befinner sig. Det är dock möjligt att betala för Grindr XTRA, 
vilket då ändrar appens begränsning och tillgängliggör de sexhundra närmaste användarna. Därtill 
ges en ett reklamfritt flöde.  
63 grindr.com/about/, läst 2019-05-05 
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således förstås som en önskvärd distans.64 Det finns en dubbeltydighet i vad avståndet 

syftar på. Det går att tolka som att det rör sig om avståndet till sajten som användaren ju 

kan bära med sig i sin egen ficka. Men det kan också förstås som en önskvärd och möjlig 

distans mellan användare. 

 Även i andra meningar antyds närhet som ett centralt värde, exempelvis i en tidigare 

tagline: ”Chat. Make friends. Meet up”.65 Sådana meningar pekar mot att appen är tänkt 

att fungera som en kontaktyta genom vilken användare kan etablera digitala förbindelser 

med andra användare. Avslutningen på meningen, orden ”Meet up”, antyder också att de 

kontakter som etableras digitalt slutligen ska mynna ut i ett möte av något slag i den 

fysiska geografin. Det ideala förloppet kommuniceras på så vis som att appen ska kunna 

användas för att initiera kontakter som senare ska göra att användarna i konkret mening 

befinner sig ”noll meter" från varandra. Taglines och liknande marknadsföringstexter 

förändras under tiden jag arbetar med avhandlingen. Men andemeningen i inramningen 

är ungefär detsamma så länge avhandlingsskrivandet pågår, trots att formuleringarna 

varierar – närhet är alltid det centrala budskapet som kommuniceras.  
 Den önskvärda närheten som kommuniceras i Grindrs inramning pekar utöver möten 

mellan enskilda användare också mot att appen digitalt ska möjliggöra för sina användare 

att kunna ingå i ett större sammanhang och i en queer gemenskap. På Grindrs hemsida 

grindr.com under fliken ”about” återfinns exempelvis denna mening: 

 

At Grindr, we’ve created a safe space where you can discover, navigate, and get 

zero feet away from the queer world around you.66  

 

 Här positionerar sig Grindr som en mötesplats, den ”queera världen” skapas genom 

appen och utgörs av den digitala miljön. Appen konstrueras således som det rum som 

användaren uppmuntras utforska. Samtidigt presenterar Grindr sig som en vägvisare till 

”den queera världen” och syftar då på att fungera som ett verktyg för att synliggöra hbtq-

sammanhang i det geografiska närområdet. Sådana sammanhang kan både vara synliga 

                                                             
64 En ”fot” är egentligen 30,4 cm. Jag har dock valt att översätta avståndsangivelserna till meter 
eftersom informanterna i sina beskrivningar av appen använde meter som avståndsangivelse. 
65 grindr.com/, läst 2018-06-28 
66 grindr.com/about/, läst 2019-05-16 



 

 118 

för blotta ögat, som exempelvis en klubb med hbtq-profil. Men det finns även en sorts 

antydan att appen ska kunna avtäcka dolda sammanhang. Det sistnämnda skulle också 

kunna handla om att personer som inte öppet deltar i hbtq-sammanhang eller deklarerar 

sig som hbtq blir synliga och möjliga att få kontakt med. Appen visar samtidigt också 

vilka andra öppna homo- och bisexuella män det finns i närområdet. Det blir på så vis 

möjligt att titta och leta efter andra i fysiska rum via appen där den platsbaserade 

algoritmen fungerar som en sorts kompass. Själva letandet är det centrala i en händelse 

som Jarmo berättar om:  

 

Så vi var ju en gång i Umeå och så sa jag till min make ”nu är vi i en stad så nu 

ska vi kolla om det är någon här i närheten” [i appen Grindr], och då var det en 

användare som var 100 meter ifrån, och så gick vi in på en affär och då jobbade 

han där. Han hade sitt namn där [synlig i profilen på Grindr] och jag såg att det 

stämde med namnskylten på affären också, men aldrig att vi sa någonting utan vi 

tyckte bara att det var skojigt. 

 

Det tycks nästan som att Jarmo är ute på en skattjakt och att Grindrs startvy – rutnätet 

med miniatyrbilder – vid det specifika tillfället fungerar som en sorts karta. Antropologen 

Dominique P. Batiste menar att geolokativa appar möjliggör att queera omgivningen och 

upprätta en queer kartografi innehållande andra queera i ens närhet (Batiste 2013). Det är 

också på det sättet som Jarmos användning av Grindr fungerar vid det återberättade 

tillfället. Andra Grindranvändare blir synliga i appens rutnät och Jarmo beskriver hur 

appen gör det möjligt att navigera mot dessa användare vars avstånd pekar mot att de 

befinner sig i nånstans i Umeå där han vid det aktuella tillfället själv befinner sig.  

 I Jarmos beskrivningar av Grindr blir det tydligt att det inte är någon fast kartbild det 

handlar om. Snarare framstår kartan som en konstruktion vars gränser och innehåll är i 

ständig förändring utifrån användarnas rörelser mot eller från varandra. När Jarmo rör sin 

egen kropp kan han också avgöra i vilken riktning en annan användare befinner sig; 

antalet angivna metrar ökar eller minskar i appen beroende på åt vilket håll han rör sig. 

Det är således en karta som ständigt omkonstrueras genom användarnas rörelser. Detta 

synliggörs även i en annan anekdot som Jarmo berättar för mig: 
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Det var ju ganska kul när jag skaffade det här Grindr. /…/ Då var jag här i 

[hemortens namn] och så var det en kille som skrev till mig ”Hej, hur är det?” och 

då var han 60 kilometer härifrån och då körde jag till Umeå och helt plötsligt så 

var jag 120 kilometer ifrån. Sedan när jag kom hem så sa min man att vi åker till 

[annan ort i Västerbotten] och då var det två kilometer ifrån och då skrev han: 

”Vad håller du på med?” [Jarmo skrattar]. Jag har ingen aning om vem han är eller 

någonting, men han måste ha haft ganska kul [Jarmo skrattar].  

 

Vem som blir synlig, och i vilken ordning, i appens rutnät skiftar beroende på hur 

avståndet till andra användare minskar eller ökar med Jarmos rörelser i den fysiska 

geografin. Vid det första tillfället handlar det om att han rör sig mot butiksbiträdet vars 

profilbild flyttas upp i ordningen i rutnätet ju närmare Jarmo kommer. Under nästa tillfälle 

förflyttar sig Jarmo kors och tvärs i det fysiska landskapet och ändrar därmed också det i 

appen synliga avståndet till andra Grindr-användare. Roth (2016:442) menar att sådana 

simultana interaktioner både digitalt och fysiskt utgör kärnan i den typ av kartografi som 

Grindr konstruerar, vilket Jarmos anekdoter är ett exempel på. Hur det digitala rummet 

tar form baseras på så vis på användarnas fysiska förflyttningar. Detta visar att Grindr är 

en högst kroppsligt förankrad företeelse.  

 Grindr gör också att förflyttningar blir synliga och möjliga att följa via appen. Detta 

ger upphov till olika typer av handlingar. Exempelvis att Jarmo fick frågan ”Vad håller 

du på med?” av den användaren som via appen följt Jarmos förflyttningar i det 

geografiska landskapet. Här synliggörs alltså betydelsefulla relationer mellan olika 

former av aktörer – mänskliga och teknologiska – som ingår i nätverket. Tillsammans 

formar de vad Grindr kan sägas vara och konstruerar det som möjliggör vad Grindr kan 

sägas göra, med andra ord vad nätverket producerar. Med utgångspunkt i Batistes 

förståelse av Grindr som en queer kartografi ställer sig kommunikationsvetaren Yoel 

Roth (2016:437) frågan, om Grindr är en karta, vad är det då den egentligen visar? 

Människor? Platser? Relationer? I Jarmos anekdoter tycks det handla om såväl 

människor, platser och relationer som blir synliga och som hör ihop.  
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Ett queert rum i andra rum 

I intervjun med Jan återkommer förståelsen av Grindr som en karta, genom vilken queera 

objekt blir synliga och spårbara både i digitala och fysiska rum.67 I synnerhet lyfter han 

detta som en fördel om en befinner sig på vad han kallar för ”heteroställen”. I Jans 

beskrivning av Grindr konstrueras appen dock inte bara utifrån dess funktion att 

synliggöra och via avståndet visa väg till andra användare. Jan uttrycker också att appen 

fungerar som en sorts rum i rummet – ”det är som en sorts alternativt mingelrum”, säger 

han. Jan berättar att han ibland väljer att beträda detta digitala rum samtidigt som han 

befinner sig i fysiska rum bland andra människor, exempelvis under en kväll på krogen 

när han är ute med ett i övrigt heterosexuellt sällskap. Detta överensstämmer med vad 

Blackwell et al. (2014:15) visat i en tidigare studie, att Grindr möjliggör att kunna vara 

närvarande i flera rum samtidigt. Genom appen kan Jan således både vara närvarande på 

krogrundan med vänner, samtidigt som han också har tillgång till ett digitalt hbtq-

profilerat rum.  

 Detta tycks dock inte enbart gälla när informanterna befinner sig i heteronormativa 

fysiska rum utan är även en företeelse i queera sammanhang. Fredrik berättar till exempel 

att han ofta noterar hur killarna på lokala hbtq-klubbar stirrar ned i mobilen det första de 

gör när de kommer in i lokalen, för att först därefter höja blicken och spana ut över 

dansgolvet. Gränserna mellan offline och online suddas i en sådan situation ut vilket 

möjliggör att kunna vara synlig för dubbla publiker samtidigt (jfr Blackwell et al. 

2014:15, 17), som i det här fallet på den lokala hbtq-klubben dock oftast utgörs av samma 

personer. Användaren kan på så vis presentera sig och interagera både digitalt och i det 

fysiska rummet samtidigt. Klubben ges på så vis ytterligare ett rum att ragga och röra sig 

i.  

 Gudelunda (2012) menar att appar som Grindr har introducerat ett nytt sätt för 

homosexuella män att träffas, men jag ser det snarare som en digital adaption av tidigare 

mötesformer än något helt nytt. I det sätt som informanterna beskriver att appen används, 

både i heteronormativt kodade rum och på exempelvis hbtq-klubbar, så förstår jag Grindr 

och liknande applikationer som en ”digital park” som traderar drag från så kallade 

cruisingrundor. Socialantropologen Shaka McGlotten (2013:61) har också beskrivit 

                                                             
67 Jan är vid intervjutillfället 53 år. Han identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen han.  
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appen med orden ”Grindr is a smart phone app that brings gay cruising into the digital 

age”. I informanternas beskrivningar av hur de använder Grindr finns flera likheter med 

hur det manliga homolivet beskrivs ha varit organiserat under tidigare decennier (se t ex 

Nilsson 1998:45ff; Lindholm & Nilsson 2002;).68 Precis som tittande och letande efter 

potentiella partners i publika rum i tidigare studier har beskrivits vara en central del av 

praktiken cruising, är detta också centralt på Grindr. Skillnaden är att den cruising som 

historiskt förlagts till etablerade ”cruisingstråk” och har utgått från fysiska mötesplatser, 

exempelvis Döbelns park i Umeå (Norrhem 2001), nu återfinns i appars digitala miljöer.69 

Den digitala parken är således möjlig att besöka oavsett geografisk miljö (förutsatt att det 

finns möjlighet till uppkoppling). Således ser jag inte möjligheterna till de förbindelser 

som sker via apparna som en direkt ny företeelse, men inte heller kan det ses som en 

direkt översättning från cruising i fysiska miljöer. Den cruising som är förlagd i den 

digitala kontexten medför i flera avseenden ändå nya sätt att initiera och organisera 

relationer (jfr Chan 2017:3). Inte minst genom att appen gör att människor kan kännas 

nära, och i konkret mening också bli tillgängliga, trots att de geografiskt kan befinna sig 

i andra rum. Grindr existerar parallellt och överlappande med fysiska rum och platser, 

och utvidgar dessa rum och platser. På så vis utgör den ett gott exempel på Masseys 

(1994:22) tankar om att platser kanske alltid expanderar utanför sin fysiska utbredning, 

att de också utgörs av ”stretched-out social relations”.  

 

Ett trygg rum 

Ytterligare en rumslig konstruktion av Grindr förekommer i inramningen, där appen 

beskrivs som ”a safe space where you can discover, navigate, and get zero feet away from 

the queer world around you”. Här återkommer uttrycket ”zero feet away” som en 

hänvisning till den önskvärda närheten. Men här framställs Grindr också som en sorts 

egen värld som genom att vara avgränsad från en underförstått heteronormativ värld 

                                                             
68 I viss utsträckning existerar fortfarande också sådana mötesformer parallellt med de digitala 
apparna. Bland mina informanter är det dock ytterst få som berättar att de under senare år har träffat 
män på det sättet. En del av informanterna berättar också om att tidigare kända cruisingstråk i Umeå 
har försvunnit efter omfattande ombyggnationer i staden under de senaste tio åren.  
69 Informanterna beskriver exempelvis appen Scruff på liknande sätt som Grindr. 
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också beskrivs som ett tryggt sammanhang. Här återkommer idéen om avgränsning som 

en förutsättning för trygghet som diskuterades i föregående kapitel.  

 Att det kan upplevas otryggt att ragga i heteronormativa rum är något som 

informanten Aron berör.70 

  

Det ska ju mycket till, alltså det här med att gå fram till folk på krogen, det skulle 

jag knappt göra över huvud taget faktiskt. Och speciellt då i där jag bor, där det 

inte finns någon gayklubb, då vet man inte vem man knackar på axeln, så det känns 

kanske inte helt bra att göra det.  

 

Arons beskrivning av ”det här med att gå fram till folk på krogen” visar att detta är en 

rörelse som inte kan utföras utan risk – ”det känns kanske inte helt bra att göra det”. Oron 

Aron uttrycker handlar inte bara om risken att bli avfärdad utan också om rädslan för 

sanktioner. Heteronormen i krogmiljön kan således ses som förkroppsligad i Aron; han 

känner oro och undviker att agera på vissa sätt. 

 Yoel Roth (2016:441) påpekar att skapandet av så kallade ”gayborhoods”, geografiska 

områden med hög koncentration av hbtq-personer som exempelvis West Village i New 

York, Castro i San Fransisco och Soho i London, ofta har varit sätt att öka tryggheten för 

hbtq-personer. I dessa områden skapas en trygghet genom koncentrationen av hbtq-

personer inom denna geografiska avgränsning. I den geografiska kontext där Aron 

befinner sig är dock avsaknaden av fysiska hbtq-mötesplatser påtaglig, det finns inget 

närliggande ”gayborhood” att ingå i:  

 

Åre finns ju, men det är ju mest massa turister. Så det är ju som inga stadigvarande. 

RFSL har väl ibland någon slags tillställning i Östersund. Men det är ju en väldigt 

begränsad liten krets. Och det är väl någon gång i månaden de har klubb. /…/ Till 

Östersund är det ungefär nio mil. Man åker ju dit, avståndet är inte så stort 

problem. Men man åker inte i onödan. 

 

                                                             
70 Aron är vid intervjutillfället 28 år. Han identifierar sig som homosexuell, föredraget pronomen 
han.  
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Även om ett avstånd på nio mil inte upplevs som ett så stort problem för Aron visar det 

ändå att det rör sig om få tillfällen att ingå i uttalade hbtq-sammanhang och att delta i dem 

kräver ett visst engagemang. En krogkväll innebär därför som regel att hamna i 

heteronormativt kodade rum. Utifrån sådana förhållanden kan tillgången till Grindr i den 

geografiska kontext där Aron befinner sig förstås som betydelsefull eftersom det erbjuder 

en sorts digital version av ett ”gayborhood”, även om det inte rör sig om något tätbefolkat 

sådant.  

 Roth argumenterar dock för att geolokativa appar som Grindr i grunden förändrar 

föreställningar om queera platser som avgränsade platser eller rum, och menar att apparna 

utmanar nödvändigheten av just avgränsning för att kunna forma trygga queera utrymmen 

(Roth 2016:441). Och visst innebär appen att informanterna inte behöver uppsöka 

specifika platser i staden för att träffa människor att dejta. Genom appen minskar till viss 

del också nödvändigheten av sådana fysiska sammanhang. Dejting kan initieras oavsett 

var informanterna befinner sig fysiskt. Till skillnad från sådana rum som informanterna 

benämner som ”heterokrogar” så blir Grindr ett tryggt rum att upprätta förbindelser via 

eftersom de personer som valt att närvara i det digitala rummet kan antas vara intresserade 

av kontakt och medvetna om att samkönat begär utgör norm i rummet. I det sätt som 

informanterna beskriver hur Grindr samspelar med fysiska platser där de befinner sig, 

vilket Aron är ett exempel på, så framstår appen ändå som just en avgränsning och en 

digital miljö där queera begär utgör norm. Samtidigt beträds appen digitalt från alla 

möjliga geografiska platser och rum världen över. I den meningen utgör Grindr inte något 

helt avgränsat sammanhang.  

 

Riktning 

Såhär långt i kapitlet har jag visat hur parametrarna närhet och avstånd görs centrala i 

konstruktioner av Grindr som ett rum. Detta är även återkommande i beskrivningar av 

hur appen skapar rum i andra rum. I både intervjumaterialet och observationsmaterialet 

från Grindrs inramning tycks närhet och avstånd också vara kopplade till etablerade 

föreställningar om vad olika typer av geografiska miljöer representerar och i vilken sorts 

rum ett manligt queert liv förväntas levas, men antyder också hur en Grindr-användare 

förväntas vara och se ut.  
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Idealet: en trendkänslig, ung homosexuell ”citykille” 

Vid observationerna av Grindrs inramning så noterar jag ofta hur appen framställs som 

ett storstadsfenomen. Detta blir bland annat synligt i en bild som används i appens 

marknadsföringsmaterial. Bilden föreställer en grupp unga män som rör sig i en asfalterad 

stadsmiljö. I samband med en observation av marknadsföringsmaterialet skriver jag i 

fältanteckningarna: 

 

En av männen på bilden vänder sig om och möter min blick där han går i sällskap 

av andra som också i sammanhanget är möjliga att läsa som homosexuella män. 

Sällskapet tycks vara på väg någonstans, och något i hans blick inbjuder till att 

följa med. Han är i bilden fäst med ordet Du (eng: ”You”) vilket placerar mig som 

betraktar bilden i den avbildade mannens skor. Jag inbjuds att vara den som går 

där, vi rör oss på asfaltsbeklädda gator.   

 

 I de flesta av de tillgängliga bilderna i appens inramning befinner sig modellerna på 

liknande sätt som i det beskrivna bildexemplet i urbana miljöer; i bakgrunden syns 

exempelvis asfalterade vägar, höghus, trafikljus och neonskyltar. Grindr kommuniceras 

också som en del av deras sociala liv genom att de avbildade männen på de flesta av 

bilderna håller i en mobil, tittar i den eller tycks umgås kring den. På så vis placeras 

idealanvändaren i ett urbant rum i vilket Grindrs digitala miljö aktualiseras. Det urbana 

rummet som norm kommuniceras i sådana bilder delvis uttalat, delvis underförstått. 

Genom att just denna typ av användare lyfts fram framstår han som särskilt önskvärd och 

begärlig – en trendkänslig, ung homosexuell ”citykille”. Företrädesvis är den 

idealanvändare som framträder i appens inramning en relativt ung man tillhörande 

milleniumgenerationen (född ca 1980–1994) eller den efterföljande ”generation Z/Gen 

Z” (född ca 1990–2000). Bland säljargumenten på Grindr.com som vänder sig till 

potentiella annonsörer betonas att så många som 75% av appens användare tillhör 

millenierna eller Gen Z.  

 Vi möter idealanvändaren i ett flertal illustrerande bilder på den från Grind.com 

länkade livsstilsforumet INTO (som jag ser som en förlängning av appen). På INTO 
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återfinns också resereportage från storstäder så som London, Berlin, Rio. Även om sådant 

som skulle kunna uppfattas som representationer av mer rurala områden också återfinns 

i appens inramning så är även dessa framställda ur ett urbant normativt perspektiv. Jag 

upplever också att dessa reportage i första hand har ett tilltal som riktar sig mot män i 

urbana områden. Det rör sig exempelvis om reportage om skidorter eller 

bildrepresentationer av hipsterkillar i rutiga skogshuggarskjortor som poserar på ett fält. 

Det rurala tycks här inte beskrivs primärt som platser där hbtq-personer förväntas leva 

och bo, snarare är det en reproduktion av rurala områden som tillfälliga rekreationsplatser 

för stadsbor (jfr Gorman-Murray et al. 2012). Idealanvändaren tycks alltså inte vara en 

”bög i urskogen”, som en av informanterna skämtsamt benämner sig själv som, en 

benämning där informantens medvetenhet om olika stereotypa identiteter och tillhörande 

föreställningar om livsstilar i relation till plats utgör grunden. ”Bögen i urskogen” 

föreställs ha ett annat liv än den ideale användartyp som kommuniceras i Grindrs 

inramning. Dock beskriver informanterna att traditionella heteronormativa maskulina 

uttryck utgör norm och att homosexuella män som ger uttryck för sådana markörer är 

särskilt eftertraktade i appen. Mot bakgrund av detta skulle ”bögen i urskogen” kunna 

vara högt rankad utifrån att det skulle kunna ses uttryck för en stereotyp 

glesbygdsmaskulinitet. Men det tycks ändå vara en fråga om vilket rum denna typ av 

homoidentitet ska göras i. Bilden från INTO föreställande skogshuggarhipsters på ett fält 

pekar mot att glesbygdsmaskulinitet fungerar bra, men i formen av en fetisch. 

Traditionella maskulina attribut såsom skogshuggarskjorta, skägg och muskler är 

eftertraktat, men dessa attribut ska kombineras med en betongdjungel och inte en urskog, 

om inte urskogen är en plats som besöks tillfälligt.  

 Det finns inga singlar i glesbygden hävdar etnologen Lissa Nordin i sin studie med 

hänvisning till att singeln som figur sammankopplas med ett urbant rum (Nordin 

2005:37ff). Singelidentiteten som föreställs och paradoxalt nog verkar utgöra idealet även 

för heterosexuella singlar är arketypen urban ung, homosexuell man. Den arketyp som 

förekommer såväl i Nordins informanters föreställningsvärld som i Grindrs inramning är 

inte någon ny figur utan bygger på väletablerade stereotyper som kommersiella krafter 

sedan länge lärt sig utvinna rosa pengar ifrån (Liljestrand 2003). Den queera citykillen 

har alla de rätta attributen för att marknadsföras mot en kommersiell marknad, vilket 

appar som Grindr är beroende av för sin överlevnad och sitt fortsatta genomslag. En 
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anledning till att motsvarande appar för kvinnor och/eller icke-binära och transpersoner 

inte har fått samma genomslag skulle kunna vara bristen på investerare. Detta uttrycks 

exempelvis i en intervju för BBC News med Robyn Exton, grundaren av appen HER som 

vänder sig till kvinnor, transpersoner och icke-binära. Även om investerarna blivit fler 

med tiden menar Exton att det fortfarande är svårt att göra någon vinst (Bearne 2016). 

Framgångarna för HER, och appens föregångare Dattch som också drevs av Exton, verkar 

till stor del bygga på upphovspersonens egna engagemang och driv för sin etablering 

bland den tänkta målgruppen (ibid). Kvinnor, trans- och icke-binära personer utgör alla 

identitetspositioner som inte lika starkt förknippas med kommersiellt intressanta 

stereotyper, och tycks därmed inte vara värda att satsa pengar på i samma utsträckning.  

 I en artikel undersöker etnologen och genusvetaren Lena Martinsson (2005) 

föreställningar om grupper som inte anses vara kommersiellt intressanta med 

utgångspunkt i ett rykte om att lesbiska är snåla. Martinsson finner att ryktet skulle kunna 

förklaras med förekomsten av ett antal föreställningar där lesbiska ses som annorlunda än 

heterosexuella kvinnor vilka sedan länge setts som intressanta konsumenter. Lesbiska 

kvinnor uppfyller inte den stereotypa idén om kvinnor som konsumerar för att framställa 

sig som attraktiva för en man. Inte heller anses lesbiska vara intresserade och kunniga 

inom shopping. Däremot är idéen om trendkänsliga homosexuella män en väletablerad 

stereotyp som inte minst saluförts genom populärkulturella produktioner som den 

amerikanska tv-serien A queer eye for the straight guy där fem homosexuella män stylar 

om en heterosexuell man och tipsar om hur han ska bli mer attraktiv för sin kvinnliga 

partner. De homosexuella männens konsumtionsmönster anses likna heterosexuella 

kvinnors, med skillnaden att den homosexuelle mannen också har sina egna ekonomiska 

medel att tillgå (ibid 400f). Martinsson påpekar att företagens intresse för den rosa 

ekonomin även sammanfaller med föreställningar om homosexualitet som en urban 

företeelse, och idéen om det urbana som modernt och progressivt (ibid 405).  

 Mot en sådan bakgrund bidrar föreställningen om homosexuella män som en bred och 

kapitalstark målgrupp till att få investerare intresserade. I föreställningarna om 

homosexuella män som den ideale köpstarke singeln görs också det urbana rummet 

centralt för var singellivet kan levas genom att homosexuella män fungerar som en 

representant för en progressiv och underförstått urban livsstil. Den kommersiella 

gångbarheten i Grindrs idealanvändare har tydligt plockats upp av företaget och används 
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flitigt i appens inramning. Grindr bidrar därigenom också till att reproducera manligt 

homoliv som ett storstadsfenomen. En homosexuell man i en urban kontext utgör på så 

vis ett slags förebild vilket bidrar till att skapa en normativ riktning för manliga queera 

orienteringar, oavsett om en faktiskt lever sitt liv i en sådan kontext.  

 

Urbant ideal som marknadskapital 

Grindr har på ett framgångsrikt sätt knutit till sig annonsörer och investerare, som både 

för sin image och ekonomiska vinning vill använda sig av det rosa (urbana) kapitalet. 

Detta gör att användare i norra Sverige genom att befinna sig bortom storstadsområdena 

blir ointressanta ur kommersiell synpunkt, samtidigt som de ändå är viktiga för att stärka 

Grindr som aktör och varumärke. Deras närvaro i appen bidrar fortfarande till att Grindr 

kan visa upp en globalt utbredd och omfångsrik användarbas. Alla användare hjälper till 

att befästa appen som ett globalt fenomen och därmed en statusfylld digital miljö där 

många vill delta. Detta är viktigt inte minst för att attrahera annonsörer.  

 Fredrik beskriver reklamen som förekommer i appen på följande sätt: 

 

Reklamen är lite olika, ibland kommer den direkt som ett meddelande som 

innehåller text och bild, oftast om ett event eller happening, eller att man ska köpa 

Grindr-prenumeration. Det finns en smal remsa längst ner i appen där reklamen 

visas, oftast upplever jag att det är reklam för Grindr XTRA eller någon hbtq-

relaterad grej. Kan även handla om rakblad. Det kan även komma reklam när man 

går in på en annan användares presentation. Då täcks hela skärmen av en 

reklamfilm som du kan stänga ner tidigast efter fem sekunder, oftast nån reklam 

som handlar om mobilspel, eller att man ska köpa Grindr eller liknande. Du kan 

även utöka sökradien [det område den platsbaserade algoritmen visar användare 

ifrån] genom att se en reklamfilm, då handlar det om trettio sekunder. Du kan även 

utforska valfria platser och titta på användarna där, men vill du skriva till dem, 
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göra dem till favorit eller ”tappa” dem måste du se en reklamfilm på minst fem 

sekunder per användare du vill kommunicera med.71 

 

Fredrik beskriver alltså att det finns ett sätt att kringgå den blockering det kan innebära 

att befinna sig på fel plats när den platsbaserade algoritmen utifrån parametrarna närhet 

och avstånd sorterar och konstruerar det digitala landskapet och avgör vem som blir synlig 

för vem i det. En appanvändare i norra Sverige är inte en stark aktör nog att ändra appens 

grundläggande konstruktion av egen kraft, men det går att slå sig samman med en starkare 

aktör – annonsörerna – för att få ett visst utökat handlingsutrymme. Genom att exponera 

sig för reklam inom en given tidsram öppnas möjligheter att nå potentiella nya användare 

utanför de lokala kontexterna (vars radie varierar beroende på antalet appanvändare i det 

specifika geografiska området. Vad som kan benämnas som ”lokalt” är alltså relativt). 

Detta handlingsutrymme är dock tillfälligt och efter en viss tid behöver handlingen 

upprepas igen. Fredrik har ingen klar uppfattning om tidsrymden för de utökade 

handlingsmöjligheterna, men uttrycker att det inte rör sig om någon lång tid. Handlingen 

kan därför förstås behöva upprepas regelbundet för de användare som har ett behov av att 

expandera radien för appens upptagningsområde. 

 Användaren bidrar genom att utföra sådana handlingar till Grindrs ekonomiska 

vinning, varpå behovet av att handlingen regelbundet behöver upprepas alltså är ett sätt 

för Grindr att säkra ett flöde av användare som kommer vilja ta del av annonsörernas 

reklam. Annonsörerna sitter på ett ekonomiskt kapital vilket företaget Grindr LLC som 

driver appen, precis som alla företag, är beroende av för sin fortsatta överlevnad. För att 

trygga intäktsströmmen är därför användarnas förhoppningar om att träffa andra 

användare via appen ovärderliga. Detta synliggör hur Grindr LLC är beroende av att 

upprätthålla föreställningen och drömmen om den queera värld som appen Grindr skapar 

och tillhandahåller, trots att de paradoxalt försöker sälja in budskapet om ”Zero feet 

away”, det vill säga möten som sker utanför appen. Som Roth (2016:440) påpekar: ”It 

goes against Grindr’s basic interests as a business for a user to turn the app off”. För 

informanterna som bor i norra Sverige så fungerar dock denna paradoxala försäljning väl 

                                                             
71 Att ”tappa” någon på Grindr är ett sätt att markera intresse genom att klicka på den användares 
sida som en har intresse för. Fredrik menar att det kan jämföras med ”buffar” som var en funktion 
på Qruiser.  
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eftersom avstånd så gott som alltid fungerar som en gatekeeper mellan dem och det 

förlovade land som Grindr utlovar i sin inramning. Behovet av att köpa en större radie att 

bli synlig inom är alltså ständigt aktuellt eftersom slutmålet ”noll meter” ifrån främst 

tycks fungera som en hägring i informanternas erfarenheter av att använda appen i sina 

lokala kontexter. På det sättet görs särskilt de norrländska användarna inte bara till 

konsumenter av en dröm eller av en app, de görs också till konsumenter av reklam för 

helt andra produkter. 

 Pengar är ett maktmedel som går att påverka med, medan tid i form av att se en 

reklamfilm i 30 sekunder, blir det medel med vilket användaren kan ansluta sig till det 

handlingsutrymme som annonsörernas ekonomiska medel möjliggör i nätverket. Grindr 

i sin tur använder användarna som kapital för att attrahera annonsörerna. Fredrik berättar 

att reklamen som visas oftast är för olika sorters mobilspel, vilka ju potentiellt kan spelas 

av en person i San Fransisco likväl som i byn Ensamheten. I sådana situationer är alla 

användare, oavsett var i världen de befinner sig, användbara aktörer för företaget Grindr. 

På så vis flyttas makten runt i nätverket, där maktmedlen och drivkrafterna bakom vissa 

handlingar varierar mellan de olika aktörerna. Grindr vill ha annonsörer och använder 

användarna som försäljningsargument. För att behålla användarna och därigenom säkra 

sin inkomstström från annonsörerna har de byggt in möjligheter att kringgå de 

ursprungliga spelregler som appen dikterat genom sin konstruktion och optimering utifrån 

närhet och avstånd. Användarna i sin tur vill kringgå begränsningarna i appen och går 

därför med på att se reklamfilm. Slutligen, för annonsörerna är drivkraften att exponera 

sina varor och för att kunna göra detta så köper de tillgången till Grindrs globalt utbredda 

användarbas. 

 Det är alltså tal en sorts självförsörjande kapitalism inom nätverket som bidrar till att 

höja Grindrs dess status. Annorlunda uttryck uppstår ett kretslopp där såväl det stora 

antalet användare som närvaron av annonsörer och investerare tillsammans attraherar 

varandra till den digitala miljön. Detta förstärker appens position som central och ger en 

känsla av att ”alla är här”. Grindr slår därmed fast sin egen nödvändighet för att organisera 

och nå det önskvärda livet och/eller den profitbara målgruppen. Detta ger också känslan 

av att du inte har råd att stå utanför, vare sig du är en privatperson som söker en partner 

eller ett företag som vill nå den unga hippa homosexuelle mannen i storstaden, han som 

är ”the latest”, som det står på ryggen på en modell som förekommer på en bild på INTO. 
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På bilden går han tillsammans med en grupp män varav den ena håller upp en smartphone 

med ena handen. I sammanhanget kan bilden förstås skildra en grupp som använder 

Grindr medan de rör sig på stan. Modellen och hans sällskap får representera trendsättare, 

personer i framkant. Dit de går ska du också gå, i alla fall om du vill hänga med. 

 

”Det bara pluppade fram en massa meddelanden” 

I informanternas erfarenheter av att använda Grindr tycks parametrarna närhet och 

avstånd ofta höra samman med föreställningar och värderingar av geografiska rum. Ett 

exempel är Jarmo som återberättar en semesteranekdot där appen tycks ha varit en 

betydelsefull del av semesterupplevelsen: 

 

Vi for ju till Kanarieöarna förrförra veckan och då var vi inloggade på Grindr, och 

det var ju lite kul för på Playa del Inglés finns ju 90 procent gayfolk. Så det bara 

pluppade fram en massa meddelanden. Och då var det lite kul, för vet du hur 

Grindr funkar? I appen kan man se hur långt ifrån någon är. Jag och min man låg 

i vår dubbelsäng på hotellet, och så var det en kille som var en meter ifrån oss 

[skrattar]. Så att han måste ju ha varit på andra sidan väggen [skrattar]. Så att det 

är ju nästintill bara för skoj.  

 

Playa del Inglés är ett känt resmål för homosexuella män, och benämns i en reseguide på 

QX.se som ett ”gaymecka”.72 Här återfinns en omfattande hbtq-population, företrädesvis 

baserad på turister, som är koncentrerad till ett relativt litet geografiskt område. Grindr 

skapar dock inte händelserika centrum ur tomma intet, utan synliggör redan befintliga 

queera sammanhang i ett geografiskt område. Playa del Inglés är ett exempel på att appens 

”centrum” inte nödvändigtvis behöver vara någon stor metropol. Genom att synliggöra 

användartäthet i vissa områden bidrar appen till att skapa känslan av var centrum kontra 

periferi är. Genom den livliga aktivitet som Jarmo berättar att appen synliggör, så framstår 

Playa del Inglés som just den sorts ”gaymecka” som beskrivs i QX resemagasin. 

 I likhet med hur Fredrik beskriver att Grindr-användningen fungerar på hbtq-klubbar 

så kan Grindr även vid användningen på Playa del Inglés förstås både som ett 

                                                             
72 qx.se/resa/7782/gayparadiset-playa-del-ingles/, läst 2018-06-26 
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komplement till redan existerande queera sammanhang, men också som en förlängning 

och förstärkning av sådana sammanhang. I Jarmos återberättande av sitt och makens 

gemensamma användande av Grindr under semesterresan tycks appen främst fungera 

som en sorts underhållning. Den livliga aktivitet som uppstår vid appanvändningen på 

Playa del Inglés – att det ”bara pluppade fram meddelanden” – är vad som gör appen så 

kul att använda just där. Att använda Grindr i ett geografiskt rum med hbtq-kulturell 

signifikans och en hög andel användare gör att appanvändningen blir en del av 

upplevelsen och det finns på så vis ytterligare en lockelse i att också cruisa digitalt. I den 

här geografiska kontexten tycks appen fungera på ett sådant sätt som Grindrs inramning 

utlovar. 

 Jarmos återblick på sin semester på Playa del Inglés synliggör, i likhet med vad 

tidigare studier visat (se t ex boyd 2010; Davis 2014), att en stor del av relations- och 

identitetsskapande involverar överlappningar mellan digitala och fysiska kontexter. I 

Jarmos berättelse handlar underhållningsvärdet om den fysiska närheten till andra. Även 

om Jarmo och hans make egentligen inte avsåg att fullfölja några intima möten med andra 

just där och då impliceras i Jarmos återberättelse av semesterminnet den kittlande 

lockelsen i att kunna se andra i den digitala miljön (ibland så kittlande nära som på andra 

sidan väggen). Samtidigt blir de själva också potentiellt föremål för fantasi för andra 

användare. Detta gör också att andra kan ta kontakt med dem, vilket tycks ha varit fallet 

för Jarmo och hans make. I appen skapas digitala förbindelser.  Även om de redan 

befinner sig på en geografisk plats där de har skäl att anta att många runtomkring dem 

också är homosexuella så är det Grindr som beskrivs som det rum där männen som 

befinner sig på partyön samlas och möts.  

  

”Här är det ju dom tre fyra första som faktiskt är i stan”  

Långt borta från Playa del Inglés soliga stränder beskrivs användningen av Grindr i lite 

andra tongångar. Att appen inte fungerar optimalt att använda i informanternas lokala 

kontexter antyds ofta: 
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Få se [Jan öppnar Grindr-applikationen på sin smartphone och börjar scrolla i 

startvyn] få se den där verkar vara här… /…/ det är dom tre första som är från 

Umeå, sen kommer den där som är tio mil härifrån liksom på fjärde.  

 

Här i Umeå när man kollar så får man ju mest upp då killar från Umeå och sen så 

blir det ju då Ö-vik, och sen så hoppar det över till Vasa till och med [skratt].  

 

Problematiken som informanterna lyfter fram kring att använda sig av Grindr i norra 

Sverige uttrycks ofta genom jämförelser med andra platser, oavsett om det rör sig om 

konkreta erfarenheter eller föreställningar om hur apparna fungerar någon annanstans. 

Men snarare än att problemet tillskrivs appens urbana optimering och en materialiserad 

urban cruisingmiljö som norm, utgår istället narrativet i flera av informanternas 

beskrivningar från att det är de själva som befinner sig på ”fel” plats, och att det är därför 

som appen inte fungerar så bra i deras lokala kontexter. Jan säger till exempel: 

 

Grindr är ju mest kul till exempel om man åker utomlands, eller om man åker ner 

till Stockholm eller Berlin och såna ställen. Här är det ju dom tre fyra första som 

faktiskt är i stan, sen blir det Vasa och Ö-vik och sådär [Jan kommenterar avståndet 

som visas vid användarnas profilbilder i appens startvy].  

[tankepaus]  

Vet du jag tror inte jag har haft så stor nytta av Grindr egentligen. Fast det är ju 

den som är internationellt störst förstås.   

 

Det begränsade antalet användare i Jans hemort blir påtagligt i hans upplevelse av Grindr. 

Långa avstånd till närmaste användare är även en fysisk realitet som han behöver förhålla 

sig till; att få syn på någon och ta kontakt kan möjliggöras genom appen, men varje träff 

i den fysiska världen blir ett helt projekt. Det går till exempel inte att bara ta en snabb fika 

tillsammans om det är flera mil mellan bostadsorterna. Jans geografiska läge konstrueras 

därmed som perifert genom en synbar realitet – han kan på skärmen rent konkret se att 

det inte finns särskilt många användare i närområdet. Detta gör appen i någon mening 

obrukbar och Jan kan på så vis sägas hamna utanför den queera värld appen lockar med. 
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När Jan använder appen under resor till större städer sker en förändring menar han. Under 

dessa förhållanden blir användningen något annat. Jans meningsskapande kring appen 

kan förstås som relationellt; hur väl han upplever att användningen av Grindr fungerar är 

beroende av den fysiska kontexten där appen används. Han ger exempelvis uttryck för att 

”här”, det vill säga i hans lokala hemkontext, så är appar med platsbaserade algoritmer 

egentligen inte så intressanta att använda. Användningen anser han vara roligare på andra 

ställen, som Berlin eller Stockholm.  

 Doreen Massey har beskrivit hur det lokala skapas relationellt genom sociala 

relationer. Hon påpekar även hur det lokala hör samman med och formas av det globala 

– ”the global is in the local in the very process of the formation of the local” (1994:120). 

Att föreställningar om manligt homoliv i Berlin och andra storstäder hela tiden är 

närvarande när informanterna beskriver sin lokala kontext är ett tydligt exempel på detta. 

Det blir också synligt i informanternas beskrivningar av hur Grindr blir kul eller obrukbar 

beroende på vilken geografisk kontext appen används i. I informanternas beskrivningar 

av appen görs också parallella konstruktioner av de geografiska platser de hänvisar till. I 

Jans erfarenheter av användartäthet i storstäder görs sådana geografiska rum åtråvärda, 

men i själva denna konstruktion av storstäder som åtråvärda platser för queera liv 

konstrueras också den lokala kontexten som perifer. Erfarenheterna av att använda appen 

i olika rum bidrar således till att förstärka en normativ riktning mot storstadsrum. Detta 

har betydelse för Jans orientering och visar hur queer orientering också innefattar rörelser 

mot eller från geografiska rum; bort från den lokala kontexten och mot storstäder.   

 Informanterna lyfter också ett praktiskt problem med den synbara glesheten mellan 

Grindr-användarna i informanternas lokala kontexter. Det låga användarantalet gör att 

det är ungefär samma profilbilder som visas i startvyn vid varje inloggning. Detta 

kommenteras bland annat av Nils:  

 

Jag tycker att det råder en frustration här [i norra Sverige] över att det inte finns 

tillräckligt många gaykillar på sociala medier. 

 

Detta kan dock även förstås som ett problem i tätbefolkade områden, men där orsaken till 

problemet är det omvända – antalet Grindr-användare i närområdet är för många för att 

rutnätet ska innehålla särskilt mycket överraskningar, också utifrån att personer oftast rör 
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sig mellan ungefär samma geografiska platser exempelvis bostaden, arbetsplatsen, 

gymmet, affären och så vidare (jfr Liliequist et al. 2019:105ff). Henrik som ursprungligen 

kommer från Norrbotten, men vid tiden för intervjun bor i Stockholm, berör detta i 

förbifarten: 

 

Grindr är ju verkligen bara de i ditt närområde. Så att visst, är du uppe i Norrbotten 

så får du ju med folk från en ganska stor yta. Men här [i Stockholm] är det ju 

verkligen bara de närmaste.  

 

Rutnätet riskerar alltså att stagnera oavsett geografisk kontext, med den betydande 

skillnaden att för Henrik befinner sig de flesta som blir nåbara genom appen faktiskt i 

samma stad, och inte flera mil därifrån vilket är fallet för de av informanterna som lever 

i norra Sverige.  

 Den senare situationen tycks ge upphov till en dejtingstrategi som implicerar ett visst 

mått av tålamod. Jan sitter i soffan bredvid mig under intervjun och kommenterar vad han 

ser i rutnätet på appen.  

 

De tio första är från Umeå. Jag känner igen allihop… /…/ Men vet du vilka jag 

ibland brukar hitta här på Grindr? Det är inresande, alltså såna som är här och 

hälsar på tillfälligt.  

 

Tankarna om behovet av tålamod och att rikta in sig på inresande visar hur det välbekanta 

och återkommande användarunderlaget i appen där Jan befinner sig upplevs vara 

ointressant. Längtan efter det nya riktas således mot andra platser, företrädesvis 

tätbefolkade platser, eller nytt blod som kan skaka liv i en insomnad dejtingpool. Detta 

kan relateras till upplevelser bland heterosexuella män i glesbygd som lever utan partner, 

något som Lissa Nordin (2005; 2007) har studerat. I Nordins studier visas hur det statiska 

utbudet på hemorterna i någon mån tvingar bort männen från lokala kontexter eftersom 

de i dessa sammanhang oftast redan känner alla. Hon beskriver också att de heterosexuella 

informanterna upplever det svårt att åtrå de kvinnor som de regelbundet träffar i lokala 

sociala kontexter. I vissa fall rör det sig om relationer som sträcker sig så långt tillbaka i 

tiden som till skoltiden. Nordins informanter ger uttryck för att det därför inte finns någon 
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spänning eller några överraskningar kvar, med andra ord finns inget kvar att upptäcka 

eller utforska (Nordin 2005:33). Detta förstärker behovet av att orientera sig mot andra 

platser, företrädesvis tätbefolkade sådana, baserat på föreställningen om att en potentiell 

mångfald av sedan tidigare okända partners ska kunna hittas där. Detta är också något 

som antyds av mina informanter. Konkreta förflyttningar till andra geografiska platser är 

också en nödvändighet för att rutnätet i Grindr ska kunna innehålla några nya personer. 

Detta gäller både för informanterna som bor i Norrland och de som har flyttat till 

Stockholm. Det finns dock en skillnad hur långt informanterna måste förflytta sig för att 

uppnå en förändring. Eftersom appen alltid läser in de hundra närmaste, oavsett om dessa 

befinner sig i en konkret närhet, så räcker det oftast inte med att röra sig över kortare 

avstånd i länet, eller ens till angränsande län för att potentiella nya partners ska bli synliga 

i appen. I Stockholm kan samma effekt uppnås vid kortare förflyttningar. I den 

bemärkelsen skulle Grindrs norrländska digitala landskap kunna beskrivas som en 

vidsträckt glesbygd. 

 

Betonad närhet, förpackade storstadsrum 

Informanternas beskrivningar av Grindr skulle kanske kunna förklaras med en enkel 

hänvisning till att glest befolkade geografiska kontexter faktiskt är glest befolkade, och 

att användningen av appen på ett naturligt sätt blir svårare just därför. Men sättet som 

informanterna pratar om användningen av Grindr i hembygden får ytterligare mening om 

det sätts i relation till hur relationer mellan urbana centra och rurala periferier konstruerats 

i Sverige. Det finns exempelvis en förhärskande syn på ”landet” som omodernt och ”lite 

efter”, något som i synnerhet norra Sverige associerats med (Eriksson 2008; 2010). 

Foucault (2017:168ff) påpekar hur hegemoniska föreställningar inte går att komma ifrån, 

utan ständigt utgör den bakgrund mot vilken subjekt tolkar och förstår sig själva. Mot en 

sådan bakgrund kan informanternas beskrivningar av att använda Grindr förstås som att 

de internaliserat en urban norm. I sina respektive berättelser förstärker informanterna sin 

perifera position i förhållande till Grindr-användare i storstäderna – de som befinner sig 

där informanterna föreställer sig att saker händer.  

 I intervjumaterialet återfinns en reproduktion av synen på hela norra Sverige – 

Norrland – som en glesbygd i informanternas diskussion om appanvändning i relation till 
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relativt glest befolkade lokala kontexter. Detta är dock även något som de informanter 

som bor i norrländska universitetsstäder och andra mellanstora städer inom det 

geografiska området tenderar att understryka. Informanternas beskrivning av de urbant 

normerande och för urbant bruk designade apparna kan därför inte ses som neutrala eller 

objektiva. Snarare tvingas de in i centrum/periferilogiker som ingår i en större samhällelig 

diskurs (jfr Rönnblom 2014). För att beskriva en app som de menar fungerar sämre i deras 

hembygd tvingas de beskriva sin hembygd som bristfällig (jfr Nilsson & Lundgren 2018). 

Här aktiveras alltså en maktrelation mellan olika platser och informanterna förhåller sig 

till sina lokala platskontexter som något som inte bara ligger utanför de statusfyllda 

samlingspunkterna, utan som just därför också i någon mening inte lever upp till de löften 

om ett vimlande dejtinglandskap som appen ger – drömmen om tillgängliga män, allra 

helst på noll meters avstånd.  

 Informanterna beskriver att oavsett hur väl Grindr egentligen fungerar i deras lokala 

kontexter, eller om de upplever den givande eller inte, så är appen ändå något de vill ha. 

I intervjuerna framstår det vara närmast självklart att ha en användare på Grindr. Jag ser 

detta dels som ett uttryck för Grindrs centrala ställning inom hbtq-kulturer bland 

företrädesvis homosexuella män, dels pekar det också mot att appen utgör en betydelsefull 

markör för queera manliga orienteringar. Ahmed (2014:553) menar att objekt inte bara 

handlar om objekten i sig och vad de kan användas till, utan också vad objekten gör med 

användaren, hur användaren exempelvis riktas mot en viss identitet. Att ha Grindr blir ett 

sätt att kommunicera en homoidentitet både inför sig själv och andra. Davis (2014) 

refererar till Goffman (1959) och menar att identitetsskapande involverar såväl fysisk 

som digital rekvisita (Davis 2014:518). Grindr skulle kunna förstås som en sådan 

rekvisita, som dels fungerar som en markör utåt mot andra användare, men också fungerar 

som ett riktande objekt för en själv – att ha appen signalerar en queer riktning (jfr Ahmed 

2006:101). Grindr kan således också förstås som ett orienteringsverktyg på liknande sätt 

som jag i kapitel 2 beskrev att tidiga sajter fungerade. Här handlar det dock inte första 

hand om att hitta tidigare dolda riktningar, utan snarare kan användningen av Grindr 

förstås som betydelsefull genom att appen fungerar som ett viktigt attribut i 

identitetsbygget. Appen förstärker med andra ord en redan inslagen riktning.  

 Massey (1998) menar att göra anspråk på en identitet också innebär att göra anspråk 

på de rum som denna identitet associeras med. Då queerhet i allmänhet, och manlig 
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homosexualitet i synnerhet, associeras med ett urbant rum, vilket bland annat 

inramningen av Grindr bidrar till att upprätthålla och reproducera, så blir användningen 

av dylika appar ett sätt att skriva in sig i en statusfylld urban hbtq-kultur. Grindr utgör 

således ett objekt som orienterar informanterna gentemot ett globalt identitetsgörande för 

homosexuella män. Grindrs platsbaserade algoritm fungerar dock som en gatekeeper som 

aktivt sorterar användare utifrån avstånd. Genom algoritmens agens skapas centrum i de 

geografiska områden där användarantalet är högt, och det dras upp gränser mot de 

användare som befinner sig för långt ifrån dessa centra. Geografisk plats blir därför något 

som kroppar i sin utsträckning mot den önskvärda identiteten och gemenskapen stöter 

emot och stoppas upp av. Vid ett visst avstånd tar inträdet i den digitala gemenskapen 

stopp. Algoritmens agens kan med andra ord förstås som en form av maktutövande som 

tvingar informanterna att veta sin plats både bildligt och konkret. Den urbana normens 

materialisering i apparna genom de platsbaserade algoritmerna blir således en påtaglig 

påminnelse om att användaren i själva verket befinner sig i en periferi i ett glest 

dejtinglandskap och därmed inte kan kan göra anspråk på en urban identitet med de 

dejtingpraktiker som en sådan associeras med.  

 Det är dock inte någon ny företeelse att queera liv förväntas levas i en viss typ av 

bebyggelse. Exempelvis skriver Norrhem (2001) i sin studie av homosexualitet i 

Västerbotten 1950–1980: ”Städernas betydelse för en ökad öppenhet vad gäller 

homosexualitet tycks vara stark, och i synnerhet verkar Stockholm spela en betydelsefull 

roll” (2001:235). Även Henning Bech (1998) argumenterar för att det moderna sättet att 

leva i världen är förknippat med livet i urbana miljöer, och ser den homosexuelle som 

särskilt förknippad med det urbana. Det är således inte något nytt att queera identiteter, i 

synnerhet homosexuella mäns identiteter, förknippas med storstäder. Som Ahmed 

påpekar med avstamp i Butlers tankar om performativa handlingar så ger repetitioner av 

ett visst handlade kroppar riktning och konstruerar även hur andra kroppar i framtiden 

kommer tendera att rikta sig. Tendensen att rikta sig mot vissa objekt mer än mot andra 

kan således ses som ett resultat av repetitioner av just sådana tendenser över tid. En rörelse 

är alltså aldrig en fristående handling, utan alltid relaterad till rörelser som gjorts tidigare 

i en viss riktning (Ahmed 2014:553). Genom hur Grindr visualiserar queera 

dejtingcentrum och dejtingperiferier reproduceras redan upptrampade riktningar mot 

storstäder som är så pass invanda att de framstår som självklara och normativa. E4:an 
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söderut fortsätter i den meningen att vara en central riktning för homosexuella män i norra 

Sverige.  

 

Synlighet på gott och ont 

I intervjuerna beskriver informanterna att glesheten mellan Grindr-användarna, och 

överlag den relativt glesa hbtq-population i deras lokala kontexter, leder till en ökad 

synlighet. De ger uttryck för att detta både kan ge upphov till gemenskaper, men att det 

också upplevs kontrollerande. 

 

Dejting i ljuset av en ovälkommen strålkastare 

Det sociala livet i områden där befolkningen är liten till antalet präglas oftast av att 

invånarna i någon mån ”har koll” på varandra (jfr McDonald et al. 2016; se även Blehr 

1994). I informanternas beskrivningar av sina lokala hbtq-sammanhang uttrycks ofta 

sådana förhållanden vara gällande. Nils gör en sådan reflektion i relation till digitala 

miljöer: 

 

Jag tror att det blir en social kontroll i en mindre stad när det är så väldigt tydligt, 

det blir ju ett tydligt medium då jämfört med andra [digitala miljöer]. Du kan ju se 

exakt – nu kan man ju ställa in de där funktionerna visserligen men att du ser ju 

hur nära nån är dig själv, de skulle kunna vara i samma trappuppgång eller så, och 

då tror jag också känslan av social kontroll blir större, och är det inte då så många 

öppna i en stad då kanske det inte är så himla bekvämt att visa sig på Grindr.  

 

Algoritmens fokusering på platsavstånd synliggör användarna och placerar dem inte bara 

i den digitala miljön utan ger också en ledtråd om var användaren befinner sig geografiskt. 

Att bli synlig för andra är förvisso en av huvudpoängerna med den platsbaserade appen 

enligt dess inramning, men i Nils citat ges en antydan till att full synlighet kanske ändå 

inte alltid är önskvärt. En stad som exempelvis Umeå är förvisso större än en by i inlandet 

men kan fortfarande upplevas som liten, i synnerhet om en snävar in populationen till 

antalet Grindr-användare. Mot bakgrund av detta så kan den platsbaserade algoritmen på 
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Grindr fungerar som en ovälkommen strålkastare som belyser användarna i glesare 

geografiska kontexter. Detta gör att exempelvis dejting, som vanligtvis kanske kan förstås 

som något av en mer privat karaktär, villkoras av synlighet, och behöver ske inför en 

potentiellt övervakande publik. Nils citat ger uttryck för att invånare på mindre orter kan 

hålla koll på varandra. Potentiell skulle det genom en sådan närhet mellan invånarna 

också uppstå en kultur där invånarna granskar varandra och potentiellt sett också kan 

börja skvallra om varandras förfaranden (jfr Blehr 1994). 

 I intervjun med Alex ger hen uttryck för att just risken för skvaller är överhängande 

när det kommer till att använda Grindr i hens lokala kontext:   

 

Ibland om man börjar prata med nån och kanske börjar skriva ”hej hur är läget” 

liksom och sen 20 minuter senare så är det nån annan som skriver ”aha du pratar 

med den personen” ungefär. /…/ man kan inte se det, men man kan anta att de 

kanske pratar sinsemellan då. /…/ så blir det som ryktesvägen. /…/ Det är ju en 

nackdel, det blir ju en sån situation när det är en så liten stad.  

 

I Alex beskrivning förstärks Nils reflektion kring social kontroll. Philo et al. (2017:230) 

föreslår att föreställningen om landsbygden som en noggrant (själv)övervakande lokalitet 

skulle kunna förstås som att bylivet utgörs av en form av ruralt ”Panoptikon” (se Foucault 

2017). Fängelseidén ”Panoptikon”, signerad den brittiske 1700-talsfilosofen Jeremy 

Bentham, utgjordes av en cirkelformad byggnad med avgränsade celler. Cellerna var 

försedda med ett fönster som släppte in dagsljuset och ett annat fönster som vette in mot 

den cirkelformade byggnadens mitt vari ett högt vakttorn var placerat. I Benthams 

fängelse, menar Foucault, ströks således de två sistnämnda av fängelsehålans tre 

bestraffningsmekanismer – låsa in, beröva ljuset och dölja. Panoptikons arkitektur gick 

istället ut på att låsa in de fängslade i burar som utgjorde en sorts egen ”liten teater för en 

enda skådespelare fullkomligt individualiserad och ständigt synlig” (Foucault 2017:252). 

Synligheten är därmed, som Foucault skriver, en fälla. Fullt ljus och övervakarens blick 

utgjorde i Benthams vision ett mer effektivt fängelse än fängelsehålans mörker som 

faktiskt kunde användas som ett skydd för fången.  

 I Alex beskrivning av sin oro för skvaller finns tanken på en sådan maktmekanism 

tydligt närvarande. Hen kan se vilka andra som är inloggade samtidigt på Grindr, men 



 

 140 

det ligger bortom hens kontroll huruvida dessa användare kommunicerar med varandra 

parallellt med att båda, eller någon av dem också kommunicerar med hen, och vad de i så 

fall säger. Benthams fängelse byggde på principen att fångarna alltid skulle kunna se 

vakttornet i mitten av byggnaden, utan att veta om någon aktivt övervakade dem från 

denna utkik. Makten bör vara synlig och samtidigt okontrollerbar, det ska vara tydligt att 

blicken från vakttornet kan se, men den övervakade ska aldrig kunna veta när den 

verkligen blir övervakad eller ej (Foucault 2017:254). Samma princip tycks vara 

aktualiserad på Grindr där Alex kan se andras närvaro men aldrig veta huruvida dessas 

blickar är vända mot hen eller inte.73 

 De inloggade användarna som visas i appens startvy utgör i detta scenario kollektivt 

vakttornet, med en påtaglig effekt för Alex. Hen menar att hens beteende påverkas av hur 

den lokala kontextens ringa storlek möjliggör ökad social kontroll. Priset för att vara med 

på Grindr är att bli sedd och övervakad av andra både önskade och oönskade ögon (jfr 

Meikle 2016).74 Foucault menar Panoptikons design ger upphov till osäkerhet för fången, 

där följden är fångens självkontroll. Annorlunda uttryckt uppstår det en slags 

panoptikoneffekt (2017:253ff). En sådan självkontroll och reglering exemplifieras av 

Alex som i någon mån också övervakar sig själv och vars agerande i appen sker utifrån 

oron för potentiella andra som kan se och prata om och/eller kommentera hens beteende 

på Grindr. Med andra ord utgör appen en ovälkommen strålkastare.  

 

”Skvallertant” 

Under intervjun med Nils visar det sig att Alex oro för skvaller mellan andra användare 

inte är helt ogrundad:  

 

                                                             
73 Denna risk för övervakning är dock inte något som är specifikt för Grindr utan förekommer i de 
flesta digitala miljöer. Det finns dock skillnader. På Qruiser vet en till exempel säkert att någon har 
tittat på ens profil. På Grindr är exponering inför andras ögon möjlig, men det går inte att veta om 
en faktiskt aktivt blir sedd. 
74 Detta innefattar även övervakning från appens ägare som genom att användare registrerar konto 
på appen också får tillgång till personuppgifter och annan information (jfr Meikle 2016). Hur denna 
information används ligger delvis utanför den enskilde användarens kontroll, även om 
användaravtal signerats. Det är också ett villkor att signera dokumenten – utan godkännande ges 
inte tillgång till de digitala miljöerna. Problematiken med att få läser eller sätter sig in i vad som 
står i sådana dokument var dock inte något som informanterna berörde.  
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Grindr har jag… men jag använder ju den mest för, jag är lite skvallrig av mig, 

jag kollar ju, jag har ju ingen bild /…/ jag bara snokar. 

 

Evelina: Men vad känner du att du får ut av Grindr-appen då om du inte är 

intresserad av kontakterna och att det inte är så mycket socialt? 

 

Nils: Jag är ju skvallrig, jag vill ju veta vem som är på de där medierna. Jag är ju 

som en skvallertant. Så det är…. 

 

Evelina: Det är för att hålla koll på andra? 

 

Nils: Ja. Jag tycker det är lite roligt också och sen så har jag kompisar som 

använder Grindr till mer än det jag använder den till, som faktiskt har kontakt 

och kanske dejtar och kanske träffat folk och då är det lite kul att veta vem de är 

de pratar om. Så man hänger med i snacket.     

 

Evelina: Så det är lite för att inte bli utanför?       

 

Nils: Ja, att faktiskt veta vad som händer. 

 

I Nils citat framträder det kittlande i att få koll på omgivningen, och att andras nätdejting 

blir en sorts underhållning han som utomstående kan ta del av. Nils vill veta vad som 

händer även om han själv inte är intresserad av att hitta någon ny partner. ”Snokandet” 

gör att han kan delta som en observatör i sina vänners dejtingliv och att använda appen 

som en ”skvallertant” blir således ett sätt att göra sig själv inkluderad i gemenskapen med 

vännerna.  

 Det är med glimten i ögat som Nils beskriver sig själv som en ”skvallertant”, och 

denna position är något han återkommer till emellanåt när han kommenterar sitt 

användande av digitala miljöer överlag. ”Skvallertantens” utkikspost är dock inte helt 

osynlig i appen. Nils blir på samma sätt som alla andra användare synlig i rutnätet när han 

loggar in på Grindr. Panoptikon-effekten blir således också något som Nils behöver 

förhålla sig till. Panoptikons maktstruktur är tydlig, någon övervakar andra och de 
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övervakade internaliserar till slut övervakarens blick och blir sin egen fångvaktare. På 

Grindr villkoras övervakningen istället av en spegelverkan; den som ser kan också bli 

den som blir sedd. De platsbaserade algoritmerna visar allas avstånd i förhållande till 

andra Grindr-användare och således är alla användare också möjliga att lokalisera fysiskt 

via appen (Roth 2016:439). Detta betyder att exempelvis Alex, samtidigt som hen i någon 

mening underordnas i en situation där hen inte kan kontrollera vem som ser hens 

handlingar, också ingår i kollektivet av potentiella övervakare av andra användare, 

exempelvis ”skvallertanter” som Nils. Men vem som ser, när och i vilka överlappande 

fysiska och digitala rum går inte att veta varpå självövervakning och självreglering blir 

en nödvändig praktik för den som vill undvika att bli identifierad i och utanför appens 

digitala miljö.  

 För Nils innebär det i praktiken att han gör avkall på att logga in på appen från vissa 

fysiska platser där han bedömer att risken för att bli identifierad är för stor. Här skiljer 

han sig mot en del andra informanter, som beskrev fördelar med att använda appen när 

de var på lokal. 

 

Det jag kom att tänka på är att jag faktiskt inte går in på Grindr när jag är på 

klubbar, eftersom folk ser vem jag är. Det blir som motsatt – det blir för... när man 

hamnar i ett sammanhang då nån kan lista ut vem det är som är på Grindr, då 

undviker jag att gå in på Grindr.  

 

På klubben befinner sig Nils i ett begränsat fysiskt rum. I kombination med ett inte alltför 

brett utbud av appanvändare som visas befinna sig i närheten så försvåras möjligheten att 

använda Grindr anonymt. Trots att Nils inte använder vare sig sitt riktiga namn eller har 

någon profilbild i appen finns det fortfarande en risk att andra kan lägga ihop ett och ett. 

Foucault (2017:253) påpekar att ”synligheten är en fälla”. Detta tycks i relation till Nils 

berättelse om Grindr vara än mer påtagligt hotfullt i fysiska rum som genererar ett mer 

statiskt flöde i appen. Glesheten blir en reglerande och övervakande faktor eftersom det 

inte finns någon mängd av besökare att gömma sig i på de lokala klubbarna. Vakttornets 

strålkastarljus kastar urskillningslöst ljus över alla som är inloggade.  

 Ett glest användarantal utgör alltså paradoxalt både en trygghet som gör att det oftast 

går att hålla sig dold då det digitala och fysiska rummet sällan överlappas eftersom det 
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fysiska avståndet mellan användarna ofta är långt. Samtidigt – de gånger när fysiska hbtq-

mötesplatser faktiskt uppstår lokalt, exempelvis under en hbtq-klubbkväll, så är risken 

överhängande att de fysiska och digitala rummen överlappas eftersom det inte finns 

tillräckligt många fysiska mötesplatser att sprida ut sig på.  

 

Upprättande av nya nätverk och underhåll av lokala gemenskaper 

En annan aspekt av hög synlighet på Grindr i informanternas lokala kontexter 

framkommer i beskrivningar av hur, och till vad de menar att appen ska användas, och 

hur de faktiskt använder den. Informanterna berättar att sexuella inviter inte är det enda 

som appen används till, men ger ändå uttryck för att sådana förslag är en central del av 

den digitala miljön. Det är tydligt hur idén om en sorts snabbsexkultur finns i bakgrunden 

där den sociala gemenskapen inte är primär. Nils säger bland annat: 

 

Det snabba svaret på frågan är ju nej, det är inget socialt byggande. Om man kollar 

populärkultur och sånt, jag ser ju gayserier och så, då är ju Grindr bara [sexuella 

förbindelser]. Det är ju inte att snacka och hej, ska vi ta en fika? Här blir det ju, i 

en mindre stad då blir det ju, okej första grejen är väl okej, “Vill du ligga? Nähä.”. 

Eller ja vad man nu vill. Frågan kanske ställs egentligen typ bara för att... Det finns 

inte så många andra [användare i närområdet], så sen så blir väl nästa grej då 

istället “Hej hur har du det?”. Jag är inte så aktiv på Grindr alls, så jag får som 

bara se det där första steget, att de vill träffas och får meddelanden som typ bara 

säger “Är du kåt?”.  

 

I Nils beskrivning av när de närmast symboliskt utförda sexuella inviterna har utförts så 

övergår istället kontakterna till att handla om att umgås utan sexuella förtecken. Nils och 

flera av de andra informanterna menar dock att de för närvarande inte använder appen för 

att upprätta sexuella relationer. Några av dem berättar att de lever i en monogam relation 

och av den anledningen inte är särskilt aktiva på Grindr. En del berättar att de som par 

använder appen tillsammans där tittandet och att vara i miljön ofta sägs vara målet med 

att använda appen. Grindr fungerar som en av informanterna säger som ”en krydda till 

relationen”. Några av informanterna berättar att de finner det meningslöst att använda 
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appen för tillfälliga sexuella förbindelser, både själva praktiken i sig, men också på grund 

av att platskontexten som nämnt gör att det inte finns tillräckligt stort användarantal i 

närområdet för att det ens praktiskt ska fungera. Alex är en av dem som är mest tveksam 

till om det verkligen finns någon poäng med att använda Grindr i hens lokala kontext 

utifrån idén om Grindr som främst en så kallad hook up-app. Men Grindr och andra 

digitala miljöer tycks trots allt utgöra en viktig livlina: 

 

Oavsett om man är född här, men ännu mer särskilt om man är ny och inte har så 

stort kontaktnät, så spelar sociala medier en allt större roll då det ger möjlighet att 

skapa kontakt med nya människor på ett sätt som inte är möjligt i verkligheten. 

Vill eller vågar man inte så behöver man inte skriva till andra på dessa medier. Jag 

upplever att många finns med bara för att se sig omkring, kanske för att man är 

nyfiken eller för att uppleva känslan av grupptillhörighet; den känslan som jag 

personligen inte alls tycker existerar i verklighetens Umeå. Därför, min enda väg 

som jag sett möjlig hittills att hitta likasinnade vänner att kunna umgås med på 

riktigt har varit via sociala nätverkssajter för hbtq-personer. Trots detta så har det 

inte alltid räckt; då finner jag en sorts lättnad bara av att få något enstaka 

meddelande från någon okänd eller helt enkelt att öppna apparna och se att det 

trots allt finns andra, att man inte är ensam. 

 

Här betonas betydelsen av att med bara en knapptryckning bort kunna nå ett definierande 

nätverk, oavsett var i den fysiska världen användarna befinner sig. Liknande erfarenheter 

beskrivs av Blackwell et al. (2014) där Grindr har studerats i en nordamerikansk kontext. 

Författarna menar att appens möjligheter att tillhandahålla ett hbtq-sammanhang, som i 

praktiken går att bära med sig i mobiltelefonen, är särskilt betydelsefullt för användare 

som befinner sig i rurala kontexter där fysiska hbtq-sammanhang är färre än i större städer 

(2014:10). Här finns alltså stora likheter med mina informanters lokala kontexter där 

utbudet av hbtq-avgränsade fysiska mötesplatser är få. Grindr blir på så vis ett sätt att 

trots bristen på självklara samlingspunkter i den geografiska miljön digitalt kunna träffa 

och se andra. I Alex citat framkommer att det egentligen räcker med att veta att det finns 

andra, interaktionen är inte det primära, det viktigaste tycks vara att genom appen kunna 

bli påmind om att hen inte är den enda hbtq-personen i närområdet. Även om de andra 
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Grindr-användarna är få i informanternas lokala kontexter i norra Sverige tycks det i Alex 

beskrivning i alla fall finnas tillräckligt många för att en, om så bara föreställd, gemenskap 

ska kunna uppstå.  

 En tid efter vår intervju flyttar Fredrik till en liten by i inlandet. Vi hörs via 

Messenger75 där han berättar lite om flytten. I vår meddelandekonversation berättar han 

bland annat om Grindr som en väg till sociala sammanhang på den nya bostadsorten:  

 

Jag är ju kvar på Grindr, men bara för att hitta nya bekantskaper. Det svårt att 

flytta till en ny plats och hitta folk att snacka med. Det är inte som när man var 

liten, med en hink och spade i hand, då man blev kompis med kreti och pleti.  

 

Evelina: Grindr får bli sandlådan där det känns okej att ta kontakt med främlingar, 

eller ”grannungarna” typ? 

 

Fredrik: Ha ha, ja så kanske man kan se det!  

 

Genom Grindr kan Fredrik göra sig synlig och känd för potentiella nya bekantskaper och 

han kan snabbt få en överblick över hbtq-personer på den nya hemorten med omnejd (jfr 

Shield 2017). Glesheten som enligt informanterna huvudsakligen kännetecknar den 

digitala geografin beskrivs här vara en fördel. Fredriks Grindr-användning påminner 

också om hur informanten Liv (i kapitel 2) beskrev när den var nyinflyttad i Stockholm 

hur Qruiser underlättade att få kontakt med andra hbtq-personer. En mening med att logga 

in på appen är således att det hjälper till att identifiera personer i någon sorts närområde. 

På så vis infrias i alla fall delar av det löfte som kommuniceras i appens inramning – att 

på ett effektivt sätt kunna se vilka andra som finns i närheten genom att använda sig av 

Grindr.  

 Två andra exempel i intervjumaterialet visar hur Grindr görs meningsfull att använda 

trots att de ideal och föreställningar om användarpraktiker som omgärdar appen inte 

riktigt är kompatibla med de förutsättningar som råder i informanternas geografiska 

kontexter. I dessa beskrivningar återkommer drag av de sociala inslag som utöver att 

                                                             
75 Meddelandefunktion på Facebook 
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träffas för erotik också var en stor del av cruisingrundor i fysiska miljöer (jfr Nilsson 

1998; Lindholm & Nilsson 2002; se även Norrhem 2001). Män kunde både gå rundan 

ensamma och under kvällen träffa bekanta, eller gå rundan i sällskap med vänner. 

Rundorna handlade på så vis också om att upprätthålla ett socialt liv och en homoidentitet, 

vilket även tycks vara fokus i informanternas lokala användning av Grindr. Ett av dessa 

exempel står Nils för som beskriver appen som ett sätt att organisera den redan etablerade 

vänskapskretsen: 

 

De tre jag pratar med, egentligen använder jag Grindr och sånt mest som en sms-

funktion, vad vi snackar om kan ju bli lite mer fokuserat på just det forum man är 

inloggad på, alltså typ “Oj, har du sett han?” och så skickar man en bild. På så sätt 

blir ju samtalet tydligt inriktat, liksom nu är vi inne på Grindr så då pratar vi om 

saker på Grindr. Men det blir ju även “Hej ska vi ses klockan tre på Ica?”    

 

Ett hemtrevligt exempel på möjligheten att ”få koll” på sina grannar via appen ger Jarmo: 

 

Om jag nu går in och klickar på Grindr, då är det ju mest Umeåfolk. Men två killar 

som bor här i byn är med och då kan jag ju se, aha, du är inte så långt härifrån och 

då kan jag ringa och säga kom på kaffe. För det är våra goda vänner. Eller också 

så kan jag fundera, ska jag fara och hälsa på honom och så kollar jag och då är han 

62 kilometer härifrån, då vet jag, då är han i Umeå.  

 

I Jarmos beskrivning av hur han använder Grindr när han är hemma i byn så görs appens 

användningsområde om till något radikalt annorlunda än vad appen oftast associeras med. 

I Jarmos användning blir den digitala cruisingrundan omvandlad till ett kafferep, där den 

platsbaserade algoritmens funktion att synliggöra och lokalisera användare blir ett sätt att 

få syn på och kommunicera med sina vänner istället för med potentiella dejter. Kaffet kan 

börja bryggas när appen ger indikationen på att vännerna ser ut att befinna sig hemma i 

de närliggande gårdarna. 

 



 

 147 

Avslutande summering: Ett förkroppsligat nätverk  

Parametrarna närhet och avstånd är centrala för vad Grindr kan sägas vara och för hur 

appen fungerar i praktiken i olika geografiska kontexter. Informanternas berättelser om 

Grindr synliggör hur digitala och geografiska rum är tätt sammanvävda. Till skillnad från 

andra digitala miljöer som exempelvis Facebook som också kan synliggöra och placera 

användarna i fysiska miljöer genom funktioner som att ”checka in” på platser, så är 

Grindr fullt ut centrerad kring användarnas rörelser i geografiska rum. I informanternas 

beskrivningar av appen visas hur den både upplöser och överskrider det geografiska 

rummet. På så vis kan appen förstås som ett förkroppsligat nätverk.  

 Informanterna gör olika beskrivningar av Grindr som digitalt rum. De ger bland annat 

uttryck för att den fungerar som en karta (med den platsbaserade algoritmen som en 

kompass), att appen är ett rum i andra rum, att den är en sorts hbtq-klubb och ett 

definierande nätverk en knapptryckning bort. I dessa konstruktioner framkommer hur det 

digitala rum Grindr i sig själv utgör också förhåller sig till fysiska rum. Appen placeras i 

berättelserna också ofta i fysiska rum såsom hbtq-klubbar, Playa del Inglés, Norrland, 

”heterokrogar” et cetera. Det är i relation till dessa fysiska platser som appens geografi 

görs intressant. Appens nätverksrelationer handlar således också om förbindelser mellan 

fysiska rum och appens digitala geografi.  

 Hur digitala och fysiska rum konstrueras tillsammans och via appen görs beroende av 

varandra är också synligt och betydelsefullt i informanternas beskrivningar av hur väl 

appen upplevs fungera i olika geografiska kontexter utifrån användartäthet. 

Föreställningar om ett visst sorts homoliv finns oftast närvarande i informanternas 

berättelser och informanterna förhåller sig till denna normativa riktning i sin förståelse av 

sin egen lokala kontext. Glesare trakter görs i berättelserna till platser som karaktäriseras 

av att vara både perifera, bristfälliga och mindre statusfyllda genom att appen beskrivs 

vara optimerad för större städer. Ett urbant homoliv, företrädesvis ett amerikanskt sådant, 

är också vad som kommuniceras i appens inramning. I informanternas berättelser görs 

således en redan väl upptrampad riktning gentemot storstadsrum synlig. Denna riktning 

är både förpackad i appens konstruktion och i dess inramning.  

 En annan riktning som blir synlig i informanternas beskrivningar av Grindr är att dess 

primära användningsområde är snabbt sex. Detta sätt att använda appen tycks dock inte 

fungera särskilt väl i informanternas lokala kontexter, det är inte heller något som alla vid 
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intervjutillfället är ute efter. Informanterna ger istället exempel på hur de gör Grindr 

meningsfull genom att organisera sina sociala nätverk och använda appen som ett verktyg 

för att ta sig in i nya sociala sammanhang.  

 Trots ett utbrett missnöje med appen bland informanterna tycks det ändå närmast vara 

obligatoriskt att använda Grindr, eller i alla fall att ha appen nedladdad i telefonen, även 

om användningen inte är aktiv. Det är som att osynken mellan appens ideal och den 

fysiska verkligheten öppnar för alternativa användningar. Att appen ändå används gör 

något med känslan av queera sammanhang. Detta visar hur appen i sig utgör ett 

nödvändigt orienteringsverktyg gentemot en samtida queer identitet för homosexuella 

män. 
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5. Ute på landet
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Allteftersom samtalet fortskrider hörs snyftningar i lokalen, tårar rullar nerför flera av 

deltagarnas kinder och jag känner hur mina egna ögon börjar vätas de med. ”Ett 

kollektivt trauma” minns jag att jag tänker, ”det här som pågår är en läkeprocess av ett 

kollektivt trauma”. Det tycks ha varit så självklart fram tills nu… att rörelsen bara kan 

leda till staden, queers kan bara finnas i staden, queers kan bara dansa på 

asfaltsbeklädda gator, inte över ängar och fält. Men så många som dansar fastän hjärtat 

brister, som dansar med tårarna i ögonen. I sorg över något som gått förlorat, utan att 

riktigt förstå vad. Det var bara så självklart att packa väska och gå. Samtalet i rummet 

formulerar frågor som inte tidigare har ställts. Hur blir livet när en avslutar en 

förbindelse till en plats, när en tränar bort sin dumma dialekt i processen att hitta rum 

att vara och bli till i?  

En bit in i avhandlingsarbetet märker jag en förändring i delar av hbtq-rörelsen. Queera 

röster från andra horisonter än de som förknippas med storstäderna och det urbana börjar 

allt mer ta till orda. Ett exempel är panelsamtalet ”Hur queer är landsbygden?” som jag 

deltog i på Stockholm Pride 2017, och efter vilket ovanstående anteckning nedtecknades. 

Samtalet arrangerades av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, med anledning av 

temanumret ”Vischan” i RFSU:s tidskrift Ottar. Både temanumret och panelsamtalet kan 

ses som delar av en pågående diskussion inom hbtq-rörelsen kring var queera liv förväntas 

levas och vad queera liv ska innehålla. Såväl temanumret som panelsamtalet utgick från 

andra utgångspunkter och perspektiv än den dominerande uppfattningen att storstäder och 

livet i sådana miljöer är önskvärda och nödvändiga för lyckliga hbtq-liv.76 Denna 

perspektivförskjutning är i synnerhet synlig digitalt, och under fältarbetets gång noterar 

jag etableringen av flertalet hbtq- och lands-/glesbygdstematiska grupper på Facebook 

och bildkonton på Instagram, som benämner sig som lesbiska77 eller queera rum. Dessa 

76 Samtidigt är det symptomatiskt att panelsamtalet jag deltog i dels tog plats i Stockholm, och dels 
att majoriteten av deltagarna i samtalet, inklusive jag själv, samt vad jag i alla fall uppfattade det 
som, en majoritet av publiken utgjordes av just utflyttare. Denna kritik framfördes också av en 
person i publiken under Stockholm Pride.  
77 Ordet lesbisk används ofta i de dessa grupper/konton till exempel i namn, gruppbeskrivning, 
inlägg, hashtags et cetera men förekommer oftast som en bredare term där även bisexuella kvinnor, 
queera, icke-binära och/eller andra transidentifierade personer också inkluderas. Framgent i kapitlet 
avser jag denna breda innebörd vid användning av termen lesbisk i samband med de observerade 
grupperna.  
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konton fungerar i olika utsträckning som så kallade stafettkonton. Rent konkret betyder 

det att hbtq-personer som lever i någon form av lands- eller glesbygd bjuds in för att under 

en vecka dela bilder ur sin vardag, oftast med tillhörande text som på något sätt 

kommenterar eller anknyter till den publicerade bilden.  

 Jag har observerat fyra hbtq- och gles-/landsbygdstematiska Facebook-grupper och 

Instagram-konton: Hbtq-vischan, Queers tar över länet, Lesbisk Utopi och Lebb på 

landet.78 Jag har även observerat tre så kallade stafettpostares inlägg under varsin vecka 

som stafettpostare på Lebb på landets Instagram-konto. 

 Kapitlet behandlar hur dessa grupper och konton används som plattformar för att 

utmana och problematisera dominerande föreställningar om var och hur queera liv ska 

levas, men också för att omförhandla förståelser av lands-/och glesbygder. Kapitlet 

handlar även om hur lands-/glesbygder görs betydelsefulla för formerandet av queera och 

lesbiska orienteringar både för individer och som kulturella identiteter. Vad betyder det 

att vara ute på landet?  

 

Drömmen om det lesbiska landet 

I de observerade grupperna och kontona är det framförallt personer som definierar sig 

som lesbiska och/eller queera som använder rummet. Även om uppkomsten av sådana 

tematiska digitala rum kan ses som något delvis nytt så är sammanlänkningen mellan 

icke-urbanitet och lesbiskhet i sig inte något nytt fenomen. Inom delar av den framförallt 

amerikanska radikalfeministiska rörelsen på 1970-talet sågs rurala områden som möjliga 

platser för att upprätta separatistiska lesbiska rum (Valentine 1997).79 Landsbygden 

förstods som en potentiell fristad från patriarkala och kapitalistiska stadsrum, och slogans 

som exempelvis ”Moder Nature Is a Lesbian” användes. Naturen kodades på så vis bland 

somliga feminister och lesbiska som kvinnliga och lesbiska rum och som en plats för 

lesbiska separatistiska utopier. Som kontrast ansågs det urbana utgöra hotfulla 

kapitalistiska och patriarkala rum. I dessa tankegångar återfanns också ett motstånd mot 

teknologisk utveckling, vilken ansågs livsfientligt (Björklund & Dahl 2019:8).  

                                                             
78 Samtliga gruppnamn är fingerade.  
79 Här avses inte den breda definitionen av lesbisk som används i de grupper jag har observerat. 
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 I de digitala rum som det här kapitlet behandlar tycks drömmen om lesbiska frizoner 

på landsbygden delvis ha återkommit. Då och då noterar jag exempelvis inlägg som ger 

uttryck för att vilja skapa lesbiska och/eller queera kollektiv, eller att gemensamt köpa 

upp en hel by. Detta pekar mot att lands-/glesbygder även i dag kan betraktas som 

potentiella platser för att upprätta lesbiska utopier, dock med en queer twist. Lesbiskhet 

definieras i de digitala rummen generellt som ett görande (i nutid, dåtid, framtid eller i 

drömmar, samt som sexuell identitet och/eller endast som en politisk och solidarisk 

handling), snarare än en inneboende och stabil identitet. I samtliga av de konton och 

grupper som använder sig av ordet lesbisk i sitt gruppnamn inkluderas och välkomnas 

även fler identiteter inom hbtq-spektrumet. Det är här således inte tal om lesbisk 

separatism i bemärkelsen radikalfeministisk lesbianism, även om det fortfarande främst 

är personer som ger uttryck för en lesbisk identitet som är representerade bland de som 

agerar stafettpostare på Instagram och/eller är aktiva medlemmar i grupperna på 

Facebook. 

 En annan betydande skillnad mellan äldre och samtida queera lands-

/glesbygdsrörelser är att de samtida i mycket stor utsträckning sker på och genom digitala 

plattformar. Dagens rörelse ser inte teknologin som en fiende utan istället används digitala 

miljöer som viktiga kommunikationskanaler för att queera lands- och glesbygdsmiljöer. 

Det rör sig således inte om exakta orienteringar i spåren av tidigare radikalfeministiska 

lesbiska riktningar, även om dagens stigar ut på landet alltså inte sker genom helt okända 

marker.  

 

Fyra hbtq och lands-/glesbygdstematiserade grupper  

Det är relativt enkelt både på Facebook och Instagram att skapa grupper och konton 

genom att använda tillgängliga funktioner och följa några korta instruktioner som ges i 

respektive digital miljö. Genom grupper och konton blir det möjligt att skapa olika sorters 

rum i den digitala miljön som helhet. Tematiska grupper och konton är också vanligt i 

dessa digitala miljöer och återfinns i en mängd olika variationer. För att andra användare 

ska förstå syftet med en grupp eller ett konto kan initiativtagaren skriva in en presentation 

som anger det förväntade eller önskade innehållet i gruppen eller kontot. Detta skulle 

kunna ses som ett sätt att kommunicera de värderingar som det digitala rummet är tänkt 
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att fungera utifrån och utgör också en önskan om, och ett första steg i, den riktning som 

initiativtagaren vill att kommunikationen i gruppen ska ha.   

 Det är också vanligt förekommande främst på Facebook att ange gruppregler, som 

förutom att fungera som trivselregler också tydliggör de värderingar gruppens 

medlemmar förväntas dela och upprätthålla. Det är dock inte säkert att grupperna kommer 

att användas exakt så som initiativtagare har tänkt; det digitala rummet är fortfarande en 

användargenererad konstruktion. Däremot kan gruppens grundare och utsedda 

administratörer, utöver presentationer och gruppregler, konkret styra innehållet genom att 

moderera inlägg. Detta kan ske på olika sätt. Dels kan inlägg behöva godkännas av 

gruppmoderatorer innan de ens blir synliga i gruppen, dels kan moderatorerna radera 

redan publicerade inlägg. Därtill kan inlägg även raderas av ansvariga på Facebook eller 

Instagram om de bryter mot de digitala miljöernas övergripande policy och regler.  

 En gemensam nämnare i de observerade grupperna och kontonas presentationer är att 

de kan ses som olika varianter av att ”skapa rum”. Vad dessa ”egna rum” har för 

formulerade syften och hur de faktiskt används varierar, bland annat utifrån de specifika 

funktioner och former de aktuella digitala miljöerna tillåter. På Instagram är exempelvis 

att publicera en bild det enda sättet att göra ett inlägg på ett konto, bilden kan dock 

kombineras med text. Detta gör att lands-/glesbygd i någon form alltid gestaltas visuellt 

på de observerade kontona oavsett vad bildtexterna handlar om, även om det självfallet 

är möjligt och ibland sker att bilder som föreställer något helt annat också publiceras. I 

Facebook-grupper är det däremot möjligt att välja om inlägget ska vara textbaserat, en 

bild eller en kombination av dessa båda. På Facebook går det också att dela länkar, 

exempelvis till nyhetsartiklar, radio- och tv-program och evenemang, eller att dela andra 

användares inlägg. Användare kan i denna digitala miljö interagera med andra användare 

genom att kommentera inlägg med text, men också med emoijs, bilder, gif-filer och 

symboler eller dela klickbara länkar. På Instagram är det endast möjligt att kommentera 

med text, emoijs eller att trycka ”gilla”. De observerade grupperna och kontona fungerar 

därför delvis olika utifrån vad de digitala miljöerna och deras funktioner tillåter. Även det 

sociala livet i grupperna tar sig delvis olika uttryck beroende på hur rummet är utformat 

rent tekniskt. Till exempel skickar Facebook notiser till alla som kommenterat ett inlägg 

när någon annan kommenterar samma inlägg. Det inbjuder till diskussion mellan 
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medlemmar på ett sätt som sällan sker på Instagram.80 Det innebär att även om 

tematiseringen – gruppernas riktning och värderingar – är en gemensam nämnare som det 

sociala sampelet utgår ifrån, så skiljer det sig alltså hur och med vilka funktioner 

tematiseringen kan uttryckas.  

 Tillhörigheten i de observerade grupperna och kontona är på liknande sätt som andra 

digitala lands- och glesbygdstematiserade grupper tätt sammanvävd med geografiska 

rum. Detta avspeglas i gruppernas presentationstexter där geografisk fokusering har 

angetts. Hbtq på vischan och Lebb på landet skriver att de har lands- och glesbygd i hela 

Sverige som uttalad geografisk utgångspunkt. Lesbisk Utopi utgår i första hand från norra 

Sverige, och Queers tar över länet har skapats som en digital samlingsplats för hbtq-

personer i ett specifikt län i norra Sverige. Innehållet i grupperna är företrädesvis centrerat 

kring erfarenheter av icke-urbana områden och sociala och materiella förutsättningar i 

sådana geografiska rum (jfr Silow Kallenberg et al. 2017; Lundgren & Liliequist 2020). 

Det som är specifikt för de observerade grupperna, och vad som skiljer dem från 

relaterade grupper som exempelvis Glesbygdsgirls eller Unga på landsbygden, är att de 

inte behandlar vilka rurala erfarenheter som helst utan specifikt utgår från intersektionen 

mellan queerhet och lands-/glesbygder. Detta är något som blir synligt redan i 

gruppnamnen. De autentiska namnen inrymmer anspelningar på både hbtq och/eller 

lesbisk identitet (i bred bemärkelse) och olika sätt att benämna lands- och 

glesbygdsområden, vilket jag avsett återspegla även i de fiktiva namnen. I namnen sker 

således en sammankoppling av olika symboler som i den överordnade hetero-urbana 

normen oftast inte associeras med varandra. Namnet ger en vink om vem dessa digitala 

rum i första hand vänder sig till, vad de ska innehålla och vad som utgör norm i den 

digitala kontexten. Detta skulle också i all sin enkelhet kunna ses som en strategi för att 

skapa ny förståelse både för var queerhet kan göras och var queera liv kan levas, men 

även för vilka som befolkar lands-/glesbygder.  

 

                                                             
80 På Instagram får bara den som gjort ett inlägg en notis vid kommentarer, eller om en användare 
taggas i inlägget genom att en skriver in dennes profilnamn. 
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Hbtq på vischan – erfarenhetsutbyte som politisk strategi 

Syftet med gruppen Hbtq på vischan beskrivs vara att ”skapa rum för konkreta aktiviteter 

och vara ett forum för diskussion kring vad ett queert liv på lands- och glesbygden, eller 

på en mindre ort kan vara och innebära”. Cecilia, en av grundarna till gruppen, förklarar 

för mig att gruppen för några år sedan startades efter ett panelsamtal på temat queer och 

landsbygder, där deltagarna i samtalet var överens om att ett samlande forum behövdes. 

Hon berättar också att: 

 

[Gruppen används] på de sätt som gruppen vill kunna samlas, stötta varandra, 

inspirera och inspireras av varandra och veta om att ”vi” finns. /.../ personer har 

mötts och fortsätter att mötas, i Facebook-gruppen och utanför. Vi föreläser och 

driver samtal på en lågmäld nivå. 

 

Här beskrivs gruppen alltså syfta till att skapa ett rum att mötas i och samlas kring 

gemensamma erfarenheter. Ett sådant rum beskrivs också vara ett sätt att skapa 

stödstrukturer genom social gemenskap både i det digitala rummet och i andra 

sammanhang. Innehållsmässigt används gruppen ibland också som en bostadsförmedling 

eller tipsgrupp för gårdar som ligger ute till försäljning, eller hbtq-relaterade evenemang 

som har med gruppens tematik att göra. Ibland delas också inlägg i gruppen där det ställs 

frågor om det finns andra hbtq-personer som bor i närområdet och om dessa i så fall vill 

träffas. Hbtq på vischan fungerar således både som ett rum där användarna kan samlas, 

som Cecilia beskriver i citatet, men det digitala rummet är också en ingång till sociala 

gemenskaper utanför nätet.  

 Gemenskapen i Hbtq på vischan har dock inte bara sociala förtecken, betydelsen av 

erfarenhetsutbyte rymmer utöver dess socialt stärkande roll som synliggörs i citatet också 

en politisk funktion. Detta blir tydligt i ett inlägg som en av gruppens grundare har gjort:  

 

Det finns behov av att samlas, även om vi är utspridda i landet och bor långt ifrån 

varandra. Vi har saker gemensamt: erfarenheter av att leva i landsbygd, viljan att 

veta mer om hur queer organisering på landsbygden kan gå till och hur en sådan 

kan se ut. Vi vill /…/ lyfta frågor kring vilka normer som styr oss och utmana sätt 
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som begreppet queer definieras i storstan och visa att queera/queerhet inte bara 

lever och existerar där.  

 

Genom att gruppmedlemmarna i det digitala rummet utbyter erfarenheter av att vara hbtq-

person och bo ”på vischan” så kan erfarenheter flyttas från att enbart vara en individuell 

upplevelse till att förstås som delar av en struktur. Denna politiserande strategi påminner 

om hur erfarenhetsutbyten tidigare har använts inom feministiska rörelser under parollen 

”det personliga är politiskt” som myntades under den andra vågens feminism (Hanish 

1970). Det kan även ses som ett sätt att upprätta vad Nira Davis-Yuval kallar för 

transversal dialog (1999). Det handlar om att genom dialog med andra bli medveten om 

sin egen position, men också om att få insikt genom att empatiskt skifta till andra 

människors positioner. Genom dialog som verktyg kan gemenskap, förståelse och 

förändring uppnås. På ett liknande sätt kan erfarenhetsutbytena i Hbtq på vischan ses som 

en politisk praktik då framförallt de platssituerade erfarenheter som utbyts i gruppen ofta 

också involverar vittnesbörd om ojämlika förhållanden och en vilja att förändra dessa. 

Det handlar här i första hand inte om att diskutera landsbygdspolitik utan snarare sker en 

politisering av lands-/glesbygd där kärnfrågan är hur dessa geografiska områden ska 

förstås (jfr Woods 2010). Parallellt blir erfarenhetsutbyten också ett sätt att ifrågasätta 

och utmana föreställningar om hbtq som uteslutande metronormativa identiteter.  

 Sådana samtal, som alltså inbegriper att undersöka relationer mellan geografiska rum 

bortom storstäderna och att bygga gemenskaper genom transversala dialoger, kan också 

beskrivas som ett sätt att upprätta konceptet *bygd (Liliequist & Lööv 2019). I likhet med 

trans*- och utbildningsforskaren Z Nicolazzos (2017) användning av en asterisk i 

kombination med trans syftar *bygd på att skapa ett gemensamt icke-urbant rum med 

odefinierade geografiska gränser (Liliequist & Lööv 2019:13). Asterisken kan i detta 

sammanhang fungera som en textuell störning och ett performativt brott mot normativa 

föreställningar och förståelser av icke-urbana geografiska områden (jfr Nicolazzo 2017). 

*bygd skapas i grupper som Hbtq på vischan genom dialoger kring platssituerade 

erfarenheter med utgångspunkt i att leva och bo i lands-/glesbygdsområden, något som 

gruppen Hbtq på vischans grundare i det citerade inlägget menar är precis det de vill göra 

rum för.  
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 Den politiserande tonen är dock inte fullt lika framträdande bland medlemmarnas 

inlägg som de är i den inramning av gruppen som grundarna gör. I medlemmarnas inlägg 

blir snarare den sociala funktionen synlig. Det kan tänkas att detta beror på att 

gruppmedlemmarna delar de värderingar och politiska tankar som gruppens grundare står 

för. Det blir således inte nödvändigt att föra fram politiserande åsikter i ett sammanhang 

där användarna uppfattar att det redan råder konsensus. I gruppen förs ibland ändå 

politiska samtal, exempelvis förekommer att någon av medlemmarna eller 

administratörerna delar en artikel som handlar om landsbygdspolitiska frågor vilket 

senare kommenteras av andra och en diskussion startas med det delade innehållet som 

utgångspunkt. Det är dock sällan det förekommer öppna meningsskiljaktigheter utan 

snarare ger användarna varandra medhåll eller förstärker delade artiklars innehåll eller 

tidigare kommentarer genom att dela med sig av egna relaterade erfarenheter.  

 

Queers tar över länet 

Facebook-gruppen Queers tar över länet beskrivs i presentationstexten som ”ett tryggt 

rum för häng” eftersom det upplevs saknas sådana mötesplatser i den lokala kontexten. 

Det digitala rummet avses också fungera som en informationskanal där 

gruppmedlemmarna kan tipsa varandra om hbtq-relaterade evenemang som anordnas i 

länet. Den rika mängd inlägg som delas i gruppen motsäger dock delvis att det skulle 

saknas mötesplatser lokalt. Tvärtom tycks det arrangeras flertalet Pridefestivaler, 

klubbkvällar, cafékvällar och andra sociala evenemang i länet, även om inget utav det är 

någon fast verksamhet eller att de lokaler där evenemangen arrangeras alltid är hbtq-

kodade. Detta visar på ett sätt det digitala rummets betydelse. Genom att användas som 

en informationskanal synliggörs den hbtq-profilerade aktivitet som faktiskt finns och 

skapar en känsla av att länet är mer queert än vad det kan tyckas vid första anblick. Även 

om länet är stort och vissa orter ligger på långa avstånd ifrån varandra tycks det ändå 

finnas ansatser bland medlemmarna att besöka de evenemang som arrangeras i hela länet, 

inte bara de på orten där de bor. Exempelvis noterar jag att medlemmarna ofta klickar i 

att de ”kommer” i de olika Facebook-evenemang som delas i gruppen. Detta kan också 

ses som ett sätt att skapa en hbtq-gemenskap i länet, oavsett om personerna har kontakt 

med varandra, de uttrycker i alla fall intresse för andras evenemang. Genom att markera 
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att en avser att komma på ett arrangemang kan också förstås som ett sätt att uttrycka 

uppskattning för andras initiativ till hbtq-relaterade evenemang i länet.  

 Delade inlägg som visar olika evenemang i länet kan också förstås ha en stärkande 

funktion. Oavsett om de avser att faktiskt delta kan medlemmarna ändå se att saker händer 

där de bor. Här återkommer den förtröstan som informanterna i kapitel 2 och 4 uttrycker 

att ett synligt omkringliggande queert nätverk kan inge. Queera personer och queera 

aktiviteter sker faktiskt även i länet där medlemmarna bor; det är inte bara i Stockholm 

det finns en Pridefestival och det är inte bara i större städer en kan gå ut på klubb. Detta 

utmanar således också föreställningar om var lyckliga queera liv kan levas, och visar var 

de faktiskt (också) levs.  

 I Queers tar över länet uttrycks också en vilja att gruppmedlemmarna ska kunna 

använda det digitala rummet som utgångspunkt för att queera heteronormativa fysiska 

rum, ”Vi gör en plats till vår för en kväll” som initiativtagarna skriver i ett inlägg där de 

beskriver konceptet ”Queers ta över”. I praktiken görs detta genom att medlemmarna via 

det digitala rummet bjuds in att gemensamt besöka en befintlig bar, klubb eller annan 

plats som vanligtvis upplevs som ett heteronormativt kodat rum. ”Queers tar över” går 

således ut på att många hbtq-personer tillsammans besöker ett heteronormativt kodat rum 

en viss kväll på ett förbestämt klockslag. Genom att samlas på det sättet så utmanas och 

potentiellt omförhandlas rummets heteronormativa kodning, i alla fall under den 

tidsperiod när ”övertagandet” pågår (jfr Valentine 1993). Det digitala rummet fungerar 

vid dessa tillfällen som en gemensam utgångspunkt varifrån expansioner utanför det 

digitala på förhand görs upp. Jag förstår sådana överenskommelser som å ena sidan ett 

lustfyllt sätt att utmana normer, och å andra sidan ett sätt att skapa trygghet, den som går 

ut en kväll ska veta att det finns andra som möter upp. Det trygga rum som Facebook-

gruppen avser att vara tycks således möjligt att expandera och överföra även till fysiska 

rum.  

 Samtidigt är tryggheten i gruppen aldrig garanterad eftersom det är möjligt för vem 

som helst att ansöka om medlemskap, vilket gör att det alltid finns en möjlighet för 

potentiellt illasinnade användare att hota det digitala rummets trygghet (jfr Bromseth 

2006), samt en risk att information om vilka fysiska mötesplatser som gäller kan läcka. 

Dock behöver potentiella medlemmar bli godkända av gruppens administratörer, viss 

kontroll över vem som släpps in i det digitala rummet finns således. Det betyder dock att 
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gruppens medlemmar måste förlita sig på att administratörerna har koll på vilka som ges 

tillträde till det digitala rummet. Det är också möjligt för gruppadministratörer att 

exempelvis begära att medlemssökande besvarar vissa frågor eller motiverar sitt inträde. 

Men sådana kontroller är i slutändan en fråga om tillit, är den här personen sanningsenlig? 

Och hur kommer den bete sig när den fått tillträde till gruppen? Trots att det alltså inte 

fullt ut är möjligt att kontrollera vilka som blir medlemmar i gruppen, eller med vilken 

agenda, så tycks det ändå finnas en tillit mellan medlemmarna och ett ingått socialt 

kontrakt om att värna om varandra i gruppen, både i och utanför det digitala 

sammanhanget. Det kan dock antas att eftersom gruppen vänder sig till ett specifikt län 

vars population är relativt liten och i synnerhet hbtq-populationen, att medlemmarna 

också har viss koll på varandra även utanför det digitala sammanhanget. Den sociala 

kontrollen fungerar således som ett skydd. På Facebook används (för det mesta) också 

riktiga namn som användarnamn samt en profilbild. Även om namn och profilbilder går 

att fejka kan ändå dessa faktorer antas försvåra att det digitala rummet beträds av någon 

med illasinnade syften. Hur den digitala miljön kan i kombination med hur den förväntas 

användas bidrar på så vis också till att öka tryggheten i det avgränsade rummet.  

 

Lebb på landet – ”vi finns, har alltid funnits och kommer alltid att finnas”  

Lebb på landets Instagram-konto, men även deras Facebook-grupp som dock inte är lika 

flitigt använd, kan förstås som ett skapande av ett eget rum som i första hand är centrerat 

kring synliggörande av icke-urbana områden och queera vardagsliv i sådana miljöer. 

Företrädesvis görs detta via bildmässiga representationer. I presentationen av Lebb på 

landet skriver de på Facebook att deras syfte är att ”ge en annan bild av landsbygden”. I 

Lebb på landets Instagram-presentation utökas syftesformuleringen något då de skriver 

att kontot dels ska ge en inblick i lesbisk gles- och landsbygd, dels att kontots inlägg 

inrymmer bilder från vardagsliv, aktivism, odling och konstnärliga praktiker. Här finns 

en likhet med de syften som Hbtq på Vischan har uttalat. I Lebb på landet är det dock 

bildmässiga representationer av queera liv som levs i lands-/glesbygd som utgör den 

primära strategin. Det visuella synliggörandet är således det främsta verktyget för att 

uppnå förändring och det som gruppen skapar gemenskap kring, även om dialog och 

erfarenhetsutbyten också är en del av Lebb på landet.  
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 Kontot fungerar oftast som ett stafettkonto vilket kan ses som ett demokratiskt sätt att 

organisera rummet, men kan också förstås i en vidare politisk mening. Innehållet skapas 

därigenom av många olika användare och bildrepresentationerna som publiceras kommer 

från många olika lands- och glesbygder runtom i Sverige. Det digitala rummet är en 

betydelsefull förutsättning för att kunna samla människor från olika lands-

/glesbygdsmiljöer runt om i Sverige eftersom potentiellt långa geografiska avstånd mellan 

gruppmedlemmarna där kan överbryggas (jfr Silow Kallenberg et al. 2017). Genom att 

samla bildrepresentationer från många olika lands- och glesbygder synliggörs många 

olika sätt att leva och vara queer person i sådana geografiska områden. Detta kan gälla 

både gestaltningar av geografiska rum i sig, men också hur olika stafettpostare från 

samma ort eller län ger uttryck för skiftade erfarenheter av att leva i eller komma från det 

geografiska området. Det produceras således inte någon statisk eller entydig bild av lands-

/glesbygden, vilket utmanar idéer om lands-/glesbygd som ett homogent område (jfr 

Woods 2010), exempelvis föreställningar om ”Norrland” som en plats.  

 Lebb på landets digitala rum är på så vis viktigt för att kunna producera och föra ut 

egna bilder och tolkningar av lands-/glesbygd, och därigenom de-stabilisera det urbana 

tolkningsföreträdet att definiera och tolka även rurala rum (jfr Saltzman & Svensson 

1997:14; Rönnblom 2014). Genom egna gestaltningar möjliggörs också queer orientering 

mot andra geografiska rum än de urbana. Följare av Instagram-kontot eller medlemmar i 

Facebook-gruppen ges på så vis tillgång till en visuellt synbar riktning mot lands- 

och/glesbygdsrum. Genom dessa digitala rum stakas det ut en väg mot liv i lands-

/glesbygder. Omförhandling av normativa riktningar tycks överlag vara centralt för Lebb 

på landet. Det digitala rummet fungerar till viss del som en plattform för mobilisering 

med en underliggande politisk agenda. Flera av de inlägg som görs på kontot är också 

möjliga att förstå som en vilja att återta rätten att definiera vad lands-/glesbygd kan vara 

och hur det ska värderas. Lebb på landets presentationer på Facebook och Instagram och 

flera av inläggen bygger på en upplevelse av att det saknas representationer av queer 

lands-/glesbygd, samt att det finns ett behov av sådana. Formuleringarna och inläggen är 

således möjliga att förstå utifrån en tanke om att det behövs specifika och delvis skyddade 

platser för att kunna producera alternativa representationer, och att digitala miljöer som 

Facebook och Instagram kan fungera just som sådana.   
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 Bland några av de första inläggen på Instagram-kontot Lebb på landet stöter jag på 

parollen: ”Vi finns, vi har alltid funnits och vi kommer alltid att finnas”. Detta inlägg 

publicerades innan kontot började med att bjuda in stafettpostare. Parollen förstår jag som 

en avsiktsförklaring och en vilja att förankra en lesbisk närvaro i lands-

/glesbygdskontexter i nutid såväl som att det uttrycker en vilja att kunna visa en historisk 

kontinuitet mellan queera identiteter och icke-urbana områden. Doreen Massey (1994). 

visar i sin forskning hur platser är kulturella konstruktioner som formas av mänsklig 

aktivitet och identitet. Platser inrymmer alltid rumsliga processer såsom konflikter, 

historiska tolkningar och bruk, men även möjligheter för hur platser ska brukas och tolkas 

i nutid och framtid Platser förhandlas således kontinuerligt.  

 Ett konkret sätt som Lebb på landet omförhandlar tolkningar av platser sker genom 

att benämna praktiker och ting som lesbiska/queera, exempelvis att hugga ved eller som 

det står i ett inlägg ”här staplas den lesbiska veden”.81 I detta inlägg är det alltså själva 

veden som benämns som lesbisk. I ett annat inlägg läser jag att ”Lebb på landet ska ge 

sig ut på jakt efter godsaker i det queera lingonriset”.82 Genom sådana benämningar sker 

således inmutningar både av sysslor och ting/naturen, vilket i förlängningen också kan 

ses som en inmutning av lands-/glesbygder. Det blir på så vis ett sätt, som Massey (1994) 

visar, att omförhandla hur lands-/glesbygd som rum ska brukas och tolkas. Denna strategi 

kan således förstås som ett sätt för Lebb på landet att visa att ”vi finns” – lesbiska/queera 

liv levs också i lands-/glesbygd. Men det är även ett sätt att ladda om lands-/glesbygd i 

sig som lesbisk/queer.  

 Vad gäller ”vi har alltid funnits” så kan de rötter som åberopas i det citerade inlägget 

ses som betydelsefulla eftersom de skapar förbindelser mellan dåtid, nutid och framtid 

för ett queert varande i lands-/glesbygd. Uppvisandet av kontinuitet och formerandet av 

queera rötter i lands-/glesbygdsområden förstår jag som ett sätt för gruppen att försöka 

överbrygga en uppfattad separation mellan queerhet och lands-/glesbygd. Det saknas 

dock en konkret historisk representation i bildflödet. Inläggen som görs på Lebb på 

landets konto är uteslutande nutida bildskildringar och/eller görs av nu levande personer. 

Stafettpostarna, som till största del är de som fyller kontot med inlägg, är också så gott 

                                                             
81 Fiktivt inlägg 
82 Fiktivt inlägg 
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som uteslutande unga människor. Det saknas alltså även nutidshistoriska representationer 

och erfarenheter som äldre och medelålders hbtq-personer kan tänkas bära på kring hur 

det var att leva som hbtq-person i lands-/glesbygd under exempelvis 1940-talet, 1960-

talet eller på 1980-talet. De historiska rötterna som åberopas i ”vi har alltid funnits” 

förekommer således mestadels som fantasier och en föreställd riktning. Sökandet bakåt 

kan dock ändå förstås som viktigt eftersom det skapar förbindelser mellan föreställda 

historiska förebilder, inmutningar och synliggörande av lesbisk närvaro i lands-

/glesbygdsområden i nutid, och även riktar mot en potentiell framtid – ”Vi finns, vi har 

alltid funnits, och kommer alltid att finnas”.  

 

Lesbisk Utopi – queera läsningar, queera rötter 

Åberopandet av queera rötter är som ovan nämnt en strategi som Lebb på landet använder 

sig av. I synnerhet används dock sökandet efter och uppvisandet av queera rötter som ett 

strategiskt verktyg av Lesbisk Utopi. Gruppens främsta syften beskrivs både i deras 

Facebook-grupp och på Instagram vara att leta efter och samla in lesbiska minnen 

situerade i norra Sverige, såväl historiskt och som i nutid.83 Vidare preciseras att den 

lesbiska historia som Lesbisk Utopi vill skriva inrymmer såväl verkliga händelser som 

rykten och fantasier. I Lesbisk Utopis Facebook-grupp och på deras Instagram 

förekommer i perioder stafettpostare. Till största del fylls innehållet dock av grundarna 

själva. Tilltalet är i dessa fall främst riktat till gruppmedlemmarna/följarna och inbjuder 

till engagemang i sökandet efter queera rötter och representationer. Exempelvis tillfrågas 

användarna/följarna om vad de vet om specifika personer, vad de har hört för rykten i 

sina lokala kontexter och vad de hittar i sina far- och morföräldrars fotoalbum. I ett inlägg 

undersöks exempelvis om någon av gruppmedlemmarna har mer information om Alicia 

Lennartsson från Ånge som ofta sågs i långbyxor och körandes moped, vilket under 

hennes levnadsår företrädesvis var förbehållet män. I inlägget står det också att det 

                                                             
83 Gruppen används dock också i likhet med de andra grupperna även på andra sätt. Många av 
gruppmedlemmarna nyttjar gruppen som en informationskanal till hbtq-relaterade evenemang 
företrädesvis i norra Sverige, men det förekommer även reklam för evenemang som sker i andra 
lands-/glesbygdsområden i Sverige. Lesbisk Utopis Facebook-grupp tycks även till viss del 
användas som ett rum att samlas i och som ett sätt att få kontakt med andra hbtq-personer i norra 
Sverige.    
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ryktades om att Alicia skulle ha haft en kvinnlig partner.84 I ett annat inlägg söker 

grundarna hjälp att dechiffrera en dagbok som tycks vara skriven i kod. I ytterligare ett 

annat inlägg beskrivs ett brevmaterial som visar två kvinnors relation med varandra under 

tidigt 1900-tal i Norrland. Inlägget visar även bilder på kvinnorna från parets 

gemensamma bostad.  

 Det är dock långtifrån ett nytt fenomen att som Lesbisk Utopi söka och samla in 

queera representationer, något som ofta kräver ett aktivt letande efter skevheter i en vid 

första anblick fläckfri heteronormativ värld. Som genusvetaren Ann Cvetkovich uttrycker 

det i programkatalogen till utställningen Lost and Found: Queering the archive (Danbolt 

et al. 2010) som visades på Bildmuseet i Umeå under första kvartalet 2010:  

 

Queers have long been collectors because they are not the subject of official 

histories and thus have to make it themselves, collecting materials that others 

might see as marginal.  

 

I de inlägg där Lesbisk Utopi (och även Lebb på landet) söker och skapar rötter handlar 

det oftast inte om släktskap i en traditionell mening som begränsat till lagligt erkända 

familjekonstellationer.85 Snarare definieras släktskap i termer av queert/queerande 

släktskap (Sorainen 2015, 2019; Dahl & Gunnarsson Payne 2015). Det queera släktträd 

som Lesbisk Utopi genom sin verksamhet vill upprätta förstår jag som en 

identitetsstärkande samhörighet. Detta kan också beskrivas som en föreställd gemenskap 

mellan nutida och tidigare queera generationer.86 Sådana historiska förbindelser erbjuder 

en form av tröst och försäkran om att queera inte är ensamma i världen (vilket jag i kapitel 

2 visade är en vanlig upplevelse i avsaknaden av hbtq-förebilder), varken nu eller 

                                                             
84 Fiktivt exempel med inspiration från ett autentiskt inlägg. 
85 Familj och släktskap som koncept har under lång tid inom moderniteten förknippats med 
heterosexuella äktenskap, blodsband och idéer om kärlek inom sådana institutioner (Dahl & 
Gunnarsson Payne 2015:11). Denna förståelse av släkt utmanas dock exempelvis av framtagandet 
av teknologi för assisterad reproduktion (Gunnarsson Payne 2015a; 2015b) och en förändring i 
vilka typer av familjebildningar som anses giltiga i laglig mening, exempelvis samkönade 
äktenskap, rätt till inseminering för lesbiska par etcetera 
86 Detta är jämförbart med vad Lebb på landet vill förmedla genom den tidigare nämnda parollen 
”Vi finns, vi har alltid funnits och vi kommer alltid att finnas” förstås. 
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historiskt. Förutom att vara identitetsstärkande så kan samhörigheten som historiska 

förbindelser ger också ses som en politisk strategi: 

 

/…/ many of us have at some point searched our history and found comfort in 

realizing that we are not alone, nor are we first. Scholars and activists frequently 

turn to archives, hidden or known, studied silences for traces of what we can 

recognize /…/ we also take pride in and make political use of announcing that they 

too, were like “us” (Björklund & Dahl 2018:8). 

 

I någon bemärkelse tycks Lesbisk Utopis digitala rum fungerar som identitetspolitiska 

arkiv med funktionen dels att kunna få hjälp att hitta rötter, dels att visa upp och känna 

stolthet över vad som hittats. Letandet efter rötter blir således ett sätt att skapa en 

överblick över historiska personer, praktiker och objekt som blir möjliga att åberopa även 

i nutida orienteringar.  

 Emellertid framträder i en heteronormativ och urbannormativ värld oftast inte 

historiska queera lands-/glesbygds representationer av sig själv, åtminstone inte några 

lyckliga sådana. Det är därför viktigt att se hur sökandet efter rötter inte enbart handlar 

om att hitta sanningen. Det är en praktik som också handlar om att skapa sanningar om 

rötter (jfr Butler 1993). För att ”hitta” queera historiska livsöden som tagit plats utanför 

queera fantasier om staden som utopi så behöver ibland även fantasin användas. Detta är 

något som Lesbisk Utopi uttalat använder som en strategi för att konstruera ett queert 

”släktträd”. Det rör sig således om queera läsningar som Lesbisk Utopi, och även Lebb 

på landet, använder som en subversiv strategi för att underminera ett heteronormativt 

tolkningsföreträde (jfr Sedgwick 1985; Rosenberg 2002; Heede 2003; Lönngren 2007; 

Björklund 2018; se även Sjöstedt 2019). En del inlägg i gruppen visar bilder på kvinnor 

som exempelvis kramas eller håller handen. Bilderna är möjliga att läsa som uttryck för 

lesbisk kärlek även om andra tolkningar också är möjliga som exempelvis vänskap, 

syskonkärlek, eller uttryck för mänsklig omsorg och värme. Queera tolkningar uttalas 

ibland i bildtexter, men lika ofta publiceras bilderna utan ytterligare förtydliganden. 

Bilderna görs i sammanhanget tillgängliga för queera läsningar och gruppen tycks i de 

fallen ofta fungera som en sorts lesbisk inramning.  
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Konstruktioner av subversiva digitala arkiv87 

Ett sätt att beskriva den funktion som Lebb på landets och Lesbisk Utopis Instagram-

konto har är att benämna dem som digitala hbtq- och lands-/glesbygdstematiska arkiv. 

Tillsammans skapar alla de visuella lands-/glesbygdsrepresentationer som publiceras på 

respektive konto en tematisk samling som fylls på för varje nytt inlägg. Geismar 

(2017:332) menar att Instagram på sätt och vis kan betraktas som ett användargenererat 

digitalt arkiv bestående av en samling bildinlägg, även om konceptet ”arkiv” omskapas 

genom den digitala platsens beskaffenheter. I linje med användargenererat digitalt 

innehåll rent generellt så kännetecknas konton på Instagram oftast av en flyktig och 

föränderlig temporalitet. Inlägg kan raderas eller försvinna i mängden av nya inlägg, och 

att besöka arkivet genom att titta på kontoflödet ger således sällan exakt samma 

upplevelse från en dag till en annan. Så är även fallet på de observerade kontona, i 

synnerhet är detta fallet med Lebb på landet där nya stafettpostare tar vid varje vecka och 

varje stafettpostare gör ett till tre inlägg om dagen. Instagram-kontot fylls således på i en 

ganska rask takt.  

 Upprättandet av arkiv och användandet av dem, menar Geismar, kan i generell 

bemärkelse ses som instrument för utövande av övervakning och kontroll. Men 

upprättande och användande av arkiv har också alltmer blivit ett medel för politisk 

gräsrotsaktivism, påpekar hon. Detta undergräver användningen av arkiv som verktyg för 

makt och social kontroll. Istället, menar Geismar, så omvandlas konceptet arkiv till att bli 

en estetisk plattform för emotionell utforskning av platser, politik och personliga 

erfarenheter. De observerade grupperna och kontona har, som tidigare beskrivits, en 

identitetspolitisk betydelse för dess medlemmar och följare. Detta blir synligt genom den 

sammantagna aktiviteten, såväl inlägg som kommentarer och likes, i de digitala rummen.  

Bland kommentarerna syns ofta beskrivningar av vad olika inlägg betyder för enskilda 

följare. Exempelvis ges det i kommentarerna ofta uttryck för att användare känner igen 

sig i saker. Medhållet kan tolkas som en bekräftelse och del i att forma möjliga 

subjektspositioner. Trots att de digitala rummens innehåll är i ständig förändring genom 

påfyllnad och/eller raderande av inlägg så är den sammantagna mängden gestaltningar 

effektfull, oavsett vilka inlägg som för stunden är tillgängliga. Den samlade 

                                                             
87 Delar av analysen i detta avsnitt återfinns även i Lundgren & Liliequist (2020). 
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representationen av queera liv som levs och har levts i lands-/glesbygd är utöver de 

enskilda inläggen subversiv även genom själva sin mängd. Kontonas användbarhet och 

betydelse kan på så vis också sägas öka ju längre kontot är aktivt.  

 Flera av inläggen på kontona märks med så kallade hashtags, eller taggar som det 

ibland kallas, i samband med att inlägg publiceras (jfr Chisum 2013; Cocq 2015; 

Lundgren & Liliequist 2020).88 Användandet av hashtags har flera funktioner. En av dem 

är att det skapas användargenererade kategoriseringar av inlägg som innebär att taggarna 

kan användas som en sorterande praktik i det egna flödet. Genom bruket av hashtags blir 

enskilda inlägg även synliga utanför det aktuella Instagram-kontot och förbinds med 

digitalt spridda bild- och textrepresentationer där samma hashtag använts. Vilka digitala 

förbindelser som skapas genom användandet av hashtags är ständigt föränderligt. Vanliga 

hashtags som #lesbiskodling eller bara #odling skulle till exempel kunna leda en 

användare vidare både till andra kontons inlägg om kolonilotter i Stockholms innerstad 

såväl som till andra kontons inlägg om odling i lands-/glesbygdsområden. Om inläggen 

dessutom taggats med flera hashtags som #lesbisk #odling #lesbiskodling et cetera så 

förbinds inlägget med ytterligare olika hashtagflöden och nya sammanhang. 

 Den som klickar på hashtaggen #lesbisk i ett inlägg exempelvis på Lebb på landet 

eller Lesbisk Utopis konto förflyttas då till ett flöde inom den aktuella digitala miljön där 

lesbisk men inte nödvändigtvis lands-/glesbygd står i centrum. Den typ av bild- och 

textrepresentationer som dominerar på ett konto kan alltså ges delvis ny mening genom 

att på detta sätt associeras med andra tematiska flöden. Genom att använda en viss typ av 

hashtag kommer de egna bild- och textrepresentationerna även att bidra till andra 

gemensamt konstruerade samlingar på Instagram, till exempel alla de bilder och texter 

som av någon anledning taggats med #lesbisk, utan att ha med gles- eller landsbygd att 

göra. Att tagga bilder av lesbiska som bor i lands-/glesbygd innebär således i praktiken 

att också representationerna av lesbiska och queera liv under hashtaggen #lesbisk blir fler. 

En visuell representationen av lesbiska (och queera) liv som levs i icke-urbana miljöer 

kan på detta sätt kan göras synliga för en bred digital publik.  

 I sådana praktiker är digitala miljöers räckvidd central. Möjligheten att relativt snabbt 

och enkelt kunna nå ut med sitt budskap till en stor publik är något som kan anses specifikt 

                                                             
88 Hashtags är ord som följer efter #-tecknet, exempelvis #lesbiskodling #lebbpålandet (fiktiva 
exempel). 
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just för digitala miljöer (Johansson 2015:73). Detta kan illustreras genom ett exempel: 

om tio lesbiska i varsin by börjar odla zucchini blir detta mest troligt isolerade händelser 

som stannar vid de enskilda personerna. Om dessa tio personer istället postar varsitt 

bildinlägg från sina odlingar på Instagram med hashtagen #lesbiskodling eller 

#lebbzucchini så skapas ett synbart mönster. Detta understöds också av Instagrams 

funktioner; när en användare börjar skriva in en hashtag föreslår Instagram själv olika 

redan förekommande hashtags i fallande popularitetsordning. Användaren behöver alltså 

inte själv känna till hastaggen #lesbiskodling, det räcker med att påbörja skrivandet av 

#lesbisk… för att förslaget ska dyka upp. Att odla zucchini kan genom användning av 

hashtags visas upp som, och göras till, en lesbisk praktik som kan införlivas i en lesbisk-

kulturell referensram och minnesbank.  

 

Stafettpostare 

I denna del av kapitlet analyseras med utgångspunkt i tre stafettpostares inlägg hur lands-

/glesbygd görs betydelsefullt i formerandet av queera och lesbiska orienteringar. Under 

varsin vecka har jag följt Tuva89, Em90 och Angela91 på Lebb på landets Instagram-konto. 

I respektive persons stafettvecka är den gemensamma nämnaren queer och/eller lesbisk 

identitet i relation till lands-/glesbygd i norra Sverige. Tuva, Em och Angelas inlägg kan 

ses som exempel på, och en fördjupning av, de generella trender som jag har behandlat 

hittills i kapitlet. Jag diskuterar även hur Norrland som geografisk kontext görs särskilt 

betydelsefull för queer/lesbisk orientering i de tre stafettpostarnas inlägg.   

 Trots att kontots grundare inte har gett stafettpostarna några riktlinjer på förhand, 

förutom att stafettpostare ska bo i lands-/glesbygd, så följer inläggen på kontot en relativt 

enhetlig narrativ mall. En typisk vecka inleds med en presentation av stafettpostaren där 

hen oftast syns på bilden avporträtterad i någon form av lands-/glesbygdmiljö. 

                                                             
89 Tuva är vid observationstillfället 21 år. Tuva presenterar sig i det första inlägget som queer och 
lesbisk, föredraget pronomen hon eller hen.  
90 Em är vid observationstillfället 20 år. Em presenterar sig i det första inlägget som lesbisk och 
icke-binär, föredraget pronomen hen.  
91 Angela är vid observationstillfället 29 år. Angela presenterar sig i det första inlägget som lesbisk, 
föredraget pronomen hon eller hen.  



 

 168 

Stafettpostaren berättar i det första inlägget vanligtvis vad hen heter, hur och var hen lever 

och bor, samt ger en fingervisning om vad för sorts tematik hen ämnar ta upp under sin 

vecka på kontot. Därefter fördjupas oftast presentationen i ett andra och/eller tredje inlägg 

där självpresentationen även inkluderar att introducera betydelsefulla personer i 

stafettpostarens liv. Det kan också vara djur som ingår i hushållet, eller viktiga platser i 

stafettpostarens lokala kontext (t ex bostadshus, släktgårdar, skogsstigar och badplatser). 

Här ingår exempelvis att som tidigare nämnts anknyta till queera rötter som inte 

uteslutande handlar om blodsband utan även kan beskrivas som ett queert släktskap (jfr 

Dahl & Gunnarsson Payne 2015; Sorainen 2015, 2019). Ibland rör det sig om historiska 

rötter, men ibland även om queera personer som beskrivs ha utgjort förebilder i samband 

med att stafettpostaren själv valt att flytta till eller tillbaka till landet, eller att stanna kvar 

i hembygden. 

 Kring det fjärde inlägget presenteras vanligen någon form av problem eller konflikt. 

Konflikterna handlar exempelvis om intersektionen mellan lands-/glesbygdsrum och 

queera orienteringar. Väldigt sällan beskrivs dock lands-/glesbygd som problematisk i 

sig. Däremot påtalas mer ofta hur sådana områden görs problematiska utifrån urbana 

normer och urbana förståelser av sådana geografiska områden. I de fall där lands-

/glesbygd diskuteras som problematiska områden specifikt för queera personer sker det 

övervägande genom tillbakablickar på exempelvis uppväxt. En sådan konflikt presenteras 

ibland även som en föreställning som stafettpostaren tidigare burit på men nu menar sig 

ha kommit över, och/eller beskriver sig vilja aktivt utmana genom att bosätta sig på 

landet.  

 En typisk stafettvecka innehåller också inlägg som handlar om att leva och bo i lands-

/glesbygd rent allmänt. I dessa inlägg visas oftast vardagslivets praktiker upp, alltifrån 

vedklyvning till skogspromenader, bärplockning och odling, eller en kopp kaffe på 

farstukvisten. I dessa inlägg kan även inlägg som rör etik och värderingar förekomma. 

Det händer att sådana inlägg ibland väcker debatt.  Frågor om djurhållning och köttätande 

är exempel på ett sådana inlägg som tycks väcka mycket debatt på kontot i inlägg och i 

kommentarsfältet.  

 Stafettveckans inlägg avslutas oftast med ytterligare en selfie och/eller en bild på 

något som representerar stafettpostaren, exempelvis hemmet eller en närliggande naturvy. 



 

 169 

I dessa inlägg är det vanligt att skriva några avslutningshälsningar och hänvisa 

intresserade följare att fortsätta följa stafettpostaren via hens privata Instagram-konto.  

 

Tuva 

Under stafettpostaren Tuvas vecka på Lebb på landet är det övergripande temat 

geografiska rum i relation till lesbisk orientering. Tuvas stafettvecka följer i stort den 

generella narrativa mallen på kontot (se föregående avsnitt). De flesta av inläggen 

föreställer naturmotiv. I några få fall placerar hon själv in sig genom selfies. Men även i 

dessa fall befinner hon sig så gott som alltid ute i naturen. Trots att hon vid tillfället för 

stafettveckan inte längre bor i hembygden, utan har flyttat till en stad i ett angränsande 

län i norra Sverige för att gå en universitetsutbildning, är det ändå hembygden som hon 

väljer att visa upp. Detta kan tolkas som ett sätt för Tuva att uttrycka att hon fortfarande 

känner sig mest hemma i det område där hon växt upp.  

 Etnologerna Katarina Saltzman och Birgitta Svensson menar i antologin Moderna 

landskap (1997) att landskap för många människor är starkt förknippade med 

identitetsformering och med ”den svårgripbara känslan av att ’höra hemma’”. Detta 

betyder att fysiska och mentala landskap ofta vävs samman och att människors identiteter 

därmed har, och ges, en rumslig förankring (Saltzman & Svensson 1997:12). På just ett 

sådant sätt tolkar jag flera av Tuvas inlägg på Lebb på landet. Uppvisandet av bilder som 

representerar hennes mentala bild av hembygden, och exkluderingen av andra möjliga 

bildmotiv från exempelvis universitetsstaden, blir ett sätt att förmedla den form av 

hemmahörande som Saltzman och Svensson (1997) beskriver. Det är också möjligt att 

tänka att utelämnandet av representationer av universitetsstaden beror på att Lebb på 

landet handlar om queera liv i lands-/glesbygd, och att Tuva av den anledningen valt att 

anpassa sitt bildnarrativ för att matcha de förväntningar på innehåll och riktning som ett 

sådant tematiskt konto skapar.  

 Oftast presenterar Tuva hembygden genom naturvyer. Några bebyggelser 

förekommer sällan i de bilder Tuva lägger upp. Valet att till största del låta naturmotiv 

istället för någon form av modern bebyggelse representera hembygden väcker också 

tankar om tid. Det kan på sätt och vis förstås som att det är en sorts nostalgiskt 

Norrlandsrum Tuva gestaltar under sin stafettvecka, där det kanske inte bara är det 
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geografiska rummet hon sörjer. Hennes inlägg kan även läsas som en längtan efter tider 

som har flytt. Geografen Michael Woods menar att representationer av rurala områden 

ofta konstruerar sådana områden just som länkar till det förflutna. Det handlar alltså inte 

bara om vilket Norrlandsrum Tuva sörjer, utan också i vilken tid en sådan Norrlandsbild 

hör hemma (jfr Woods 2010:28).  

 Överlag är de vanligast förekommande inläggen som stafettpostare gör på Lebb på 

landet bilder där lands-/glesbygdmiljöer porträtteras som idylliska (jfr Woods 2010). 

Sådana bildval kan dock i någon mån även ses som stereotypa skildringar av lands-

/glesbygd (jfr Woods 2010; Lundgren & Liliequist 2020). Här uppstår en paradox. 

Stafettpostarnas egna skildringar av lands-/glesbygden, som de ofta explicit menar ska 

tala emot en upplevt skev och stereotyp bild, blir samtidigt möjliga att förstå just som 

reproduktioner av det en urban blick ser när den tittar på lands-/glesbygden (jfr Woods 

2010:21f). Det är ibland som om de ersätter en stereotyp (en nedvärderande) med en 

annan (en idylliserande). 

 En sådan paradox är också närvarande i Tuvas bildval under stafettveckan. De bildval 

hon gör kan i viss mån ses som exempel på vildmarksromantiska bilder som Norrland i 

en urban fantasi ofta skildras med, exempelvis inom skönlitteraturen (Lindgren 2018). I 

någon mån reproducerar hennes inlägg på så vis befintliga stereotypa och idylliserande 

Norrlandsbilder där den ”orörda naturen” står i centrum. Detta får mig att tänka på vad 

Tuva fäster sin längtan vid. Vad är det för norrlandsrum hon sörjer och längtar till när hon 

inte längre bor där? Universitetsstaden som är hennes bostadsort är också en del av 

Norrland, men detta rum ges som sagt inget utrymme i inläggen. Det är inte heller vilka 

bilder som helst hon väljer att låta representera ”hemma” i berättelsen om sin hembygd. 

Närbutiken inne i samhället eller huvudgatan med korvkiosken är exempelvis inte 

avbildade. Istället är det en selektiv skildring av Tuvas hemort som följaren får ta del av. 

Detta säger dock något om vilka typer av stereotypiseringar och berättelser om Norrland 

som Tuva ens har möjlighet att orientera sig mot. Den mäktiga vackra naturen skapar 

kanske en helt annan begriplighet för betraktaren kring varför en människa längtar till en 

sådan plats, i jämförelse med en halvtom parkering utan för Coop Nära i ett litet samhälle?  
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Konfliktfylld identitet 

Känslan av att vara hemma i hembygden formuleras i Tuvas inlägg som konfliktfylld och 

hon ger uttryck för att uppleva denna geografiska kontext som oförenlig med en lesbisk 

identitet. Detta utgör stafettveckans huvudsakliga konflikt.  

 

Jag tänkte att jag inte kunde vara lesbisk och bo i min hembygd, jag kunde inte ha 

dessa båda delar inom mig, det skulle döda mig. Jag tänkte, ska jag leva med all 

skam tills jag dör, eller ska jag lämna mitt hem. 

 

Tuva formulerar det som ett val. Hon måste välja mellan ett queert liv som förutsätts 

behöva levas någon annanstans än hemmavid, eller ett liv i hembygden där queerheten 

osynliggörs, förtrycks eller blir en skam att bära. Hembygden och den lesbiska identiteten 

konstrueras på så sätt som starkt antagonistiska sidor av hennes identitet. Det här kan ses 

som ett exempel på den separation som traditionellt har gjorts, och i mångt och mycket 

fortfarande görs mellan lands-/glesbygd och queera liv. Konflikten beskrivs i Tuvas 

inlägg vara så stark att den antingen skulle döda henne eller tvinga henne att flytta. Även 

om hon delvis skriver inlägget i presens tycks denna konflikt ändå inte vara löst, utan till 

skillnad från andra stafettpostare är det under stafettveckan fortfarande en pågående 

process. 

 I utgångsläget ses konflikten alltså som ett olösligt pussel, men i ett senare inlägg 

formuleras en vilja att utmana och vidga vad ett lesbiskt liv och en lesbisk orientering kan 

innebära: 

 

Jag har blivit lovad en lesbisk frigörelse, men måste jag låtsas vara någon annan? 

Jag vet ju ingenting om att vara lesbisk egentligen, fast jag vet allt. Jag vet 

ingenting om klubbar, L-Word92 eller lesbiska signaler, men jag vet allt om att 

                                                             
92 L Word är en amerikansk TV-serie som skapades av Ilene Chaiken och visades i svenska medier 
mellan åren 2004–2009. Serien utspelas i Los Angeles och handlar om en grupp kvinnor, varav de 
flesta är hbtq-identifierade. 2019 fick tv-serien en fristående uppföljare genom Marja-Lewis Ryans 
The L word: Generation Q där några av originalseriens huvudkaraktärer återfinns.  
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plocka bär och hur en styr båten över den stridande älven. Är inte det också 

lesbiskt? Jag hoppas det.  

 

Som framgår av det citerade inlägget bär Tuva på en förhoppning om att kunna omtolka 

vad lesbisk identitet kan vara och vilka praktiker och referensramar som kan åberopas i 

en lesbisk orientering. Tuva försöker således i orienteringen mot en lesbisk identitet hitta 

sätt att inte behöva söka sig bort från det liv hon förknippar med hembygden. Hennes 

förhoppning är istället att hennes lesbiska begär och identitet på något sätt ska kunna 

inrymma både ett erkännande av och hyllande av såväl en lesbisk referensram som 

hembygdens referensramar. Det måste vara möjligt få formas i och framgent kunna leva 

i intersektionen mellan de för närvarande splittra(n)de tillhörigheterna i hennes liv. 

 Med Sara Ahmeds (2006) vokabulär skulle det gå att formulera det som att konflikten 

uppstår för att Tuvas queera kropp är ur kurs. Den är ur kurs för att den vill befinna sig i 

lands-/glesbygd men inte orienterar sig i enlighet med sådana rums underförstådda 

riktning mot ett heteronormativt liv. Men den också är också ur kurs, och desorienterad, 

i relation till de förväntningar som finns om det queera livet som skrivs fram som 

tillhörande staden. En viss livsstil som förknippas med urbana rum – såsom ”klubbar” 

och queera gemenskaper som de som gestaltas i tv-serien L-Word – förväntas 

ackompanjera det queera livet, och ett queert liv passar därför inte in i hembygdens 

scenerier. I Tuvas beskrivningar kopplas det queera livet till en viss livsstil som hon 

förknippar med större städers tillgång till klubbar och andra hbtq-kodade rum. Hon 

upplever därför hur en lesbisk identifikation formligen drar henne mot staden, och att det 

också finns förväntningar på att det är i staden hon ska vilja vara. Hennes egen längtan 

efter en rörelse bort från staden blir i det perspektivet något som hon känner att hon 

behöver förklara.  

 I ett annat inlägg ställer sig Tuva också frågan om inträdet i urbana queera 

gemenskaper (som beskrivs finnas tillgängliga på den nya bostadsorten) kommer att 

förändra vem hon är. Tidigare har hennes identitetsgörande så starkt skett med förankring 

i hembygden, men de queera förebilderna och identifikationerna måste hon istället hämta 

från urbana platser och liv. Det uttrycks en rädsla i Tuvas inlägg att de queera urbana 

erfarenheterna ska komma att förändra henne och ändra hennes uppfattning om var 

hemma är. Det tycks med andra ord som om Tuva slits mellan de riktningar som hennes 
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olika identifikationer uppmuntrar henne till. Hon förmedlar känslor av att hamna ur kurs 

oavsett hur hon agerar. I ytterligare ett annat inlägg resonerar hon vidare på samma tema:  

 

Det handlar om att kunna kombinera två delar av den jag är, det lesbiska med 

glesbygd. Det är inte omöjligt, men det måste ske på andra villkor än i storstäder. 

Bilden av glesbygden som okunnig och omodern behöver brytas ner /…/ Vi måste 

få existera på våra villkor. 

 

Queer- och genusforskaren Ulrika Dahl understryker i en artikel att det såväl inom 

queeraktivism som inom queerforskning finns ett behov av att fortsätta queera 

konceptuella och territoriala kartor för att inte riskera att ojämna maktförhållanden 

normaliseras (Dahl 2011:155). I linje med Dahls resonemang förstår jag Tuvas 

argumentation i inläggen som ett sådant queerande av den hegemoniska idén om det 

queera rummet som självklart urbant. ”Vi måste få existera på våra villkor” betonar ett 

behov av att själv få formulera en queer existens, kamp och begreppsapparat utifrån en 

icke-urban kontext. För att återkoppla till tidigare resonemang i kapitlet menar jag att de 

digitala rummen utgör utrymmen där sådana omformuleringar kan ske. Tuvas egna inlägg 

som stafettpostare bidrar också till att skapa just sådana omformuleringar, såväl för henne 

själv som för kontots följare. Hennes närvaro i miljön och påtalandet av problematiken 

och behovet att själv äga narrativet om sin plats och identitet blir med andra ord också en 

del av den förändring som hon själv efterfrågar.  

 

Subversiva strategier 

Behovet av att omformulera förståelsen av såväl queer identitet, som vad som kan räknas 

som queera platser och praktiker, är något Tuva återkommer regelbundet till under sin 

stafettvecka på Lebb på landet. Bland annat skriver hon ett inlägg där hon har delat en 

bild på en hustrapp flankerad av vildvuxna ängsblommor, till vad som kan förstås vara en 

sommarstuga eller ett gammalt torp: 

 

Lär mig hur man knullar,  

tyst i bastun. 
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Lär mig hur man älskar en fjällbjörk, en försummad landsände.  

 

I dessa strofer, som jag har hämtat från ett ursprungligen mycket längre inlägg, så pekar 

Tuva med ett poetiskt framställningssätt ut hur det urbana tolkningsföreträdet både 

normerar lands-/glesbygd som geografiskt rum, men också vad ett queert liv förväntas 

innehålla och i vilken miljö det ska levas. Att tänka samman queerhet och lands-/glesbygd 

innebär därför att även sexuella praktiker måste re-kontextualiseras och läras om. Bastun 

som rum för queera sexuella möten är förvisso något som också kan förknippas med 

bastuanläggningar i städer (se t ex Lindholm & Nilsson 2002), men i kombination med 

de efterföljande raderna om fjällbjörk och en försummad landsände skulle tysthetens 

älskog här snarare kunna förstås som ett signifikant uttryck för identitet i norra Sverige.  

I ett senare inlägg med just rubriken ”Bastu” får följaren veta att bastubadet är en ritual 

som Tuva förknippar med hemma. Inlägget består av en bild som visar en eldstad som är 

placerad i en skogsglänta. I bildtexten skriver hon: 

 

Det hela förlöper ungefär på samma sätt varje gång vi är där, en ritual komponerad 

av sånt de äldre kvinnorna i släkten har lärt oss, blandat med det vi själva vill. Det 

är en fristad från män, och en plats vi skapar till vad vi vill varje gång vi är där. 

Intimt, men också vardagligt. 

 

Bastun framträder i Tuvas berättelse som en närmast helig plats, det är en plats för viktiga 

samtal, och det är en viktig plats för skapandet av eget rum på hemorten. Därför är just 

bastun också viktig som en lesbisk plats och ett rum som orienterar i en riktning där 

hembygdens markörer och lesbisk identitet går ihop istället för att upplevas som 

antagonistiska. Om hon fick lära sig älska i just det rummet skulle det uppstå en känsla 

av att de i utgångsläget oförenliga sidorna av hennes identitet faktiskt kunde få mötas. 

Samtidigt uttrycks att tillblivelsen skulle ske i tystnad. Det är möjligt att tolka som ett 

uttryck för en uppfattning om att det lesbiska livet inte kan ha någon synlig och hörbar 

plats i hembygden utan måste levas just i tystnad (jfr Norrhem 2001).

 Tystnaden kan i detta fall dock också förstås som en protest mot föreställningar om 

såväl stadens högljudda nattliv som den både bokstavliga och symboliska högljuddhet 

som urban queerhet ofta associeras med. Queeraktivisten Asiel Adan Sanchez (2017) 
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påpekar i en krönika för Archer att komma ut-händelser emellanåt sker just i tystnad, trots 

att queerhet i nutida öppenhetsparadigm är något som associeras med att vara ”loud and 

proud”.93 Tystheten Tuva påtalar i inlägget ”Lär mig hur man knullar, tyst i bastun” kan 

förstås som en association till Norrland och något som hör den norrländska kulturen till. 

På så vis kan detta ses som ett sätt att lågmält att ta plats och existera på egna villkor. Allt 

måste inte låta för att höras och finnas. 

 Vidare ger Tuva uttryck för att stadens larm ibland blir för högt: 

 

Jag känner mig alienerad från stadens Pridefiranden, fester och brus, för mig är 

den största stoltheten och kärleksfesten i hembygden, i tystnaden.  

 

Tuvas inlägg utgör en del av en generell trend som jag noterar under fältarbetet. 

Föreställningen om queerhet och queera liv i stadsmiljöer där urban queerhet associeras 

med parader, fest och brus är något som förekommer även i andra inlägg i de grupper som 

observerats. Denna typ av kritik mot staden som högljudd och exkluderande är framförallt 

framträdande bland stafettpostare hemmahörande i Norrland, i synnerhet bland dem 

boende i norrländsk glesbygd. Konstruktionerna av det urbana och lands-/glesbygd är 

dock inte bara spunna kring högljuddhet och tystnad, queera centrum och periferier. 

Konstruktionerna bär också på maktkritik. Bland dessa inlägg är tonen skarpare, lands- 

och glesbygden är inte bara vackra områden att bo i, vilket annars som nämnt är en central 

del av de idylliserande narrativen på kontot. Lands- och i synnerhet den norrländska 

glesbygden formuleras på kontot främst som en plats för kamp och motstånd mot 

exploatering av naturen och naturresurser, liksom mot generella tendenser som 

neddragningar och negativt laddade lands-/glesbygdsrepresentationer. Med inspiration 

från Ahmeds tankefigur den ”feministiska glädjedödaren” (2010a; 2017) skulle de 

norrländska stafettpostarna på Lebb på landet också kunna benämnas som ”rurala 

glädjedödare”. Genom att stafettpostarna i ett dominerande flöde av positiva lands-

                                                             
93 Sanchez skriver om tomheten som uppstår där rasifierade hbtq-personer inte får plats i de (vita) 
queera mainstream-narrativen. I viss mån kan detta jämföras med lands-/glesbygdsqueers 
marginaliserade position i förhållande till en meteronormativ queerhet som ideal och urbant 
tolkningsföreträde generellt.  
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/glesbygdsnarrativ på Instagram-kontot också ger uttryck för upplevelser av att livet på 

landet inte bara är trevligt och idylliskt, utan också lyfter fram territoriella orättvisor (jfr 

Rönnblom 2014) så blir de en form av glädjedödare.  

 Jag uppmärksammar alltså en specifik typ av lands-/glesbygdsaktivism som 

aktualiseras och som utgår just från den politiska utgångspunkt som glädjedödarens 

position innebär. Det handlar om inlägg som är explicita i sin kritik och som politiserar 

olika typer av situationer och fenomen. Därigenom försvårar de att kontot enbart blir ett 

rum för idyllisering, vilket möjligen upplevs som problematiskt för dem som upplever sig 

vilja ha just det. De politiserande inläggen uttrycker ibland också motstånd gentemot 

stereotypa bilder av Norrland/norrlänningar. Emellanåt synliggörs rasism mot samer 

och/eller exotisering av samisk kultur. Detta är dock inte något nytt, snarare kan detta ses 

som ett kontinuum av en historisk kamp (se t ex Daun 1969:22).94 I samtiden kan digitala 

miljöer dock ses som en viktig plattform för att formulera och bedriva politisk kamp och 

föra ut budskap ifrån (jfr Jansson & Andersson 2012). Inte minst är detta synligt bland 

samiska aktivister (jfr Cocq 2015; 2016; 2020; Sjöstedt Landén 2017; Lundgren & 

Liliequist 2020). Digitala miljöer utgör således en plattform för att kunna tala, benämna 

och definiera sig själv och sin plats. I viss mån kan detta även sägas ske på Lebb på 

landen, men kontot kanske inte alltid kan benämnas som ett aktivistiskt rum. Vilka frågor 

som står i centrum skiftar också beroende på vem som vid varje givet tillfälle är 

stafettpostare på kontot. I perioder aktiveras och brukas det digitala rummet alltså utifrån 

olika politiska agendor; dekolonisering, veganism, klimatfrågor, medvetandegörande om 

psykisk ohälsa, klassfrågor etcetera.  

 I Tuvas inlägg är vad jag uppfattar som aktivism dock inte en uttrycklig kamp. 

Motstånd och kritik formuleras istället genom poetiska inlägg som inte alltid rätt ut 

formulerar en tydlig kritik eller benämns som ett motstånd. Det jag förstår som kritik mot 

urbanitet, exploatering och queeridentitet som förknippat med stadsrum uttrycks snarare 

                                                             
94 Detta kan även förstås i relation till politiska yttringar som framkommer i populärkulturen med 
utgångspunkt i Norrland. Arvidsson (2017:27ff) uppmärksammar hur protest och motstånd mot 
bland annat urbanisering, i synnerhet centralisering till Stockholm, formuleras och får kraft genom 
musik. Politiska hållningar i populärkulturen kan även skönjas bland annat i poeterna Pernilla 
Berglund (2013; 2015; 2019) och David Väyrynens (2017) verk, samt i populärvetenskapliga 
reportage av Po Tidholm (2014; 2017). Det är i någon mån möjligt att se stafettpostarnas 
engagemang och sätt att uttrycka sig som influerade av, men också en del av en kanon av historiska 
och samtida politiska hållningar som tar sin utgångspunkt i Norrland som geografisk kontext.   
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subtilt, men den finns där likväl. I ett ursprungligen längre inlägg deklarerar Tuva kort 

och gott:  

 

Norrland jag är lesbisk för dig. 

 

Denna korta mening kan ses som ett exempel på en sådan subtil aktivism och 

motståndshandling framförd i poetiska ordalag. Mot bakgrund av hennes övriga inlägg 

kan denna mening förstås som en politisk markering. Tilltalet är inte är formulerat utåt, 

utan snarare vänt inåt, med en kärleksfull blick riktad mot Norrland som region och 

begärsobjekt. Här uttrycker hon både kärlek och lesbiskt begär till en i många andras ögon 

oälskad plats. Det kan också ses som en markering mot hbtq-rörelsen, där lands-/glesbygd 

överlag sällan betraktats med längtansfull blick, men i synnerhet kan det förstås som ett 

sätt att utmana dominerande föreställningar kring Norrland som homofobt, macho och 

inskränkt (Eriksson 2008; 2010). På tvärs mot förväntade queera riktningar mot urbana 

platser, och på tvärs mot föreställningar om Norrland överlag så väljer alltså Tuva 

Norrland som utgångspunkt för sin queera orientering. Detta kan således förstås som en 

subversiv handling där motståndets vapen i detta fall utgörs av subtila meningar och 

begär.  

 

Em 

 

Hej alla fina glesbygdsqueera, jag är veckans gästpostare! /…/ Under den här 

veckan kan det bli sökande efter lesbisk identitet, ett letande i poesin och ritualer, 

rotande i småstadsångest och längtan, och uttryck för mitt konstnärskap.  

 

Citatet ovan kommer från det första inlägget som stafettpostaren Em gör under sin 

stafettvecka på Lebb på landet. Em berättar även att hen identifierar sig som lesbisk och 

icke-binär, samt att hen bor i en liten industristad i norra Sverige. I inlägget flaggar hen 

för att veckans innehåll kommer att handla om sökande i olika former. I ett nästkommande 

inlägg uppfattar jag drag av samma sorts avsaknad av queera gemenskaper och förebilder 

på hemorten som informanterna i kapitel 2 ofta gav uttryck för.  
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/…/ ett lesbiskt begär lurar under myrarna, något som tillhör mig. Det sover med 

ena ögat öppet och är redo att vakna och slå ut i full blom, bara jag kan hitta det.  

 

Men till skillnad från hur informanterna i kapitel 2 beskrev frånvaron av förebilder, 

skriver Em fram en närvaro av ett lesbiskt begär som tagit plats i myrmarkerna genom 

historien. Det är inte möjligt att se just nu, menar Em, men anar att det omger hen och att 

det är något hen kan känna samhörighet med, kanske till och med ha rätt till genom 

formuleringen ”något som tillhör mig”. Nånstans i småstadens heteronormativa 

konformitet finns alltså en känsla av andra riktningar som hen snappar upp. I samma 

inlägg skriver Em om behovet av förebilder i nutid och dåtid, och hur behovet av queera 

rötter uppstod när Em blev medveten om möjliga queera släktskap via just konton som 

Lebb på landet och Lesbisk Utopi. Jag förstår dock behovet som något som funnits där 

även tidigare, men att Em genom närvaro i de digitala rummen tydligare kommit att 

uppfatta att det finns andra möjliga riktningar än de som är synliga vid en första anblick.  

 

Mitt sätt att förstå mig själv, att presentera mig, mitt varande i världen. Så djupt 

rotat i historien. Behovet av att historien kan spegla mig. Vi har alltid existerat. 

Under olika benämningar, eller alls utan ord. Marken omkring mig är fylld av 

flator och queera som har mjölkat kor och vallat får. Det är dags för mig att inse 

det. Det finns ingen separation inuti mellan bygd och queer.  

 

Det är som att insikten om att det alltid funnits förebilder ökar behovet av att också kunna 

se dem. I samma inlägg refererar Em också till Tuvas inlägg ”Norrland jag är lesbisk för 

dig” och hakar på hennes uttryck för att begära och rikta begär till en oälskad landsända. 

Em refererar även till Tuvas argumentation att en signifikant del av ens identitet har rötter 

i hembygden och att ens lesbiska orientering därför måste kunna göras även genom 

hembygdens markörer och förutsättningar. Em ger bifall till detta, men instämmer också 

i Tuvas beskrivningar av att den upplevda separationen mellan lesbisk orientering och 

hembygden som geografiskt rum gör ont. I citatet ovan tycks Em dock hitta en väg där de 

antagonistiska identiteterna kan mötas – i det queera släktskapet och de queera rötterna. 

Detta kan ses som ett exempel på hur det i digitala rum som Lesbisk Utopi och till viss 
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del även Lebb på landet skapas en form av queert släktskap som pekar ut samband och 

släktskap bakåt mot dåtiden, men också framåt, via fantasier om en potentiell framtid. 

Detta visar på betydelsen av de digitala arkiv som de digitala rummen upprättar eftersom 

det i dessa rums samlingar är möjligt att träffa personer – i bemärkelsen se och läsa om, 

samt ”läsa in” – och foga samman dessa i ett definierande queert släktträd. Släktskapet 

görs också möjlig genom att det skapas en ramberättelse om att queera förebilder funnits 

i ens geografiska område, som Em påtalar i citatet ovan. Att skriva att ”marken omkring 

mig är fylld av flator och queera” eller att ett lesbiskt begär ”lurar under myrarna” är i 

någon mening att förbinda sina egna steg med andras som gått före en.  

 

’ta dellbak dialekt’n’ – dialekt som identitetsmarkör och vardagspolitik 

Ett annat sätt som det skapas queera rötter på under Ems gästvecka är genom 

användningen av dialektala uttryck. Em blandar ibland in sådana i sina inlägg vilket är 

möjligt att tolka som en vilja att både värna språkliga rötter, men också att upprätthålla 

förbindelser med tidigare generationer vars talade språk främst var bondska dialekter 

specifika för hembygden. I en artikel om användningen av samiska hashtags på Twitter 

påpekar Coppélie Cocq (2015:274) att språk inte bara är ett medel för kommunikation 

utan i allra högsta grad även är ett sätt att uttrycka identitet. Ems bruk av dialekt i en del 

inlägg är ett sätt att uttrycka regional identitet, och ett sätt att betona samhörighet med 

andra i hembygden. Men användningen av dialekten, i likhet med det samiska språket i 

de twitterflöden som Cocq studerade, är också medvetet politisk. I ett inlägg uttrycker 

Em kort och gott att ’ta dellbak dialekt’n’ är en vardagspolitisk handling. I ett tidigare 

inlägg ges en rikare beskrivning av vad denna politiska handling handlar om:  

 

Inget är vårt. Det känns så. Platserna, språket, marken, historien de tillhör oss, men 

vi har samtidigt ingenting att säga till om. /…/ Här finns skogen, malmen och 

vattnet som exploateras till varje pris. Och vinsten hamnar utomlands eller i 

Sveriges storstäder, bland de rika. Medan marken, människorna och livet här uppe 

utarmas. Beslutsfattarn’ i Stockholm har int nån relation till platserna de tar 

sönder.  
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I samma inlägg påtalar Em att södra Sveriges kolonisering av Norrland också är en 

kolonisering av samisk mark: 

 

Ett ytterligare enormt lager av kolonialismen är att detta Norrland är byggt i 

Sápmi, på stulen mark. Sverige hade inte rätt till den från början.  

 

I dessa inlägg noterar jag en tydligare politiserad ton än i övriga inlägg under Ems 

stafettvecka där utmanandet av metronormativa och heteronormativa strukturer 

framkommer mer subtilt. I Ems inlägg om dialekt och koloniala strukturer är vreden över 

sakers tillstånd dock mer framträdande. Detta är ett exempel på när en norrländsk 

stafettpostare intar positionen som rural glädjedödare (jfr Ahmed 2010a; 2017). Det finns 

också en tydlig identifikation med en underdogposition vad gäller Ems syn på sig själv 

och hembygden i relation till makthavare och de maktcentra som hen i sina inlägg placerar 

i södra Sveriges storstäder. ”Ingenting är vårt” skriver Em i vilket jag läser in en 

positionering i ett norrländskt ”vi”, men också en ton av vrede.  

 Stryker (1994:249) beskriver just vrede som en praktik av återtagande, där ilskan blir 

ett vapen för att slå tillbaka gentemot förtryckare och förtryckande strukturer. Vreden 

fungerar utifrån den marginaliserade positionen Em så tydligt identifierar sig med som en 

transformativ kraft. Mot bakgrund av detta förstår jag bruket av det dialektala som en 

motståndskraft, något som går att försöka återta – ”ta dellbak” – från södra Sverige. 

Bruket av dialekt kan således ses som ett sätt att skapa ett regionalt vi med södra Sverige 

som gemensam fiende. I detta ingår även solidaritet och att positionera sig som allierad i 

samisk kamp för dekolonisering. I likhet med Cocq (2015) går det att se hur användningen 

av språket, i Ems fall dialekten, i digitala miljöer, inte bara utgör en politisk markör. Att 

’ta dellbak dialekt’n’ är också en handling som skapar familjaritet och släktskap. Språk 

och dialekt kan visserligen också användas som en exkluderande praktik och ett sätt att 

stänga ute oönskade ”Andra”. I det här fallet förstår jag dock bruket av dialekt främst som 

ett sätt att förbinda nuet med en tillhörighet till Ems hemort genom tiden.  

 Detta implicerar även hur platser också skapas genom relationer i rummet. I Ems 

förklaring synliggörs hur delar av de platser hen kallar ”hem” också ständigt blir till 

genom handlingar i det förflutna som aktualiseras i nuet genom bruket av dialekt. Ahmed 

(2006) skriver att vi aldrig bara ”är i” det familjära, utan att det familjära alltid skapas av 
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handlingar som knyter samman vissa objekt och riktar oss mot dem. Kanske kan 

användandet av dialekt därför ses just som en sådan familjaritetsskapande handling. När 

Em talar dialekt använder hen det talade språk som såväl hens mor- och farföräldrar 

gjorde, som gubben i grannbyn och den västerbottniska ikoniska författaren Sara Lidman 

(á Sara) som jag genom hens inlägg förstår utgör en förebild. De kan alla förstås som 

viktiga objekt i Ems subjektsgörande.  

 

”Tänk om en int’ pallar göra aktivt motstånd?!” 

En annan fråga Em lyfter under sin gästvecka rör den förväntan som finns på att unga 

människor ska flytta bort från hemorterna med riktning storstäder.  

 

Det är natt och jag är på besök i stan. Jag åker buss genom halva stan och känner 

mig avundsjuk att det finns kollektivtrafik som kör runt hela nätterna här. Jag åker 

genom natten och tänker på hur lätt det hade varit att slinka med i 

utflyttningsströmmen av bara farten. Tänk om en int’ pallar göra aktivt motstånd?! 

 

I detta inlägg föreställer sig Em vad olika orter kan ge för typ av liv och gör en jämförelse 

och en värdering dem emellan. Här är det staden där Em är på besök som beskrivs som 

åtråvärd utifrån en till synes så liten sak som tillgången till kollektivtrafik nattetid. 

Nattbussen fungerar här som en symbol för ett urbant liv och ett föreställt liv som framstår 

som ett oerhört lockande begärsobjekt den där natten när Em rullar hem. Men nattbussen 

görs samtidigt till en farlig lockelse, den bekvämlighet det urbana livet föreställs kunna 

erbjuda skulle kunna locka hen att permanent flytta från sin hemort till ett sånt här 

geografiskt rum. Nattbussen blir del av den dragningskraft som sådana geografiska rum 

redan har i kraft av att ligga längst med vägen för en normativ riktning.  

 I det citerade, men även i flera andra av Ems inlägg framhåller hen valet att stanna 

kvar på hemorten främst i termer av motstånd – att faktiskt ”palla göra aktivt motstånd” 

och inte bara följa med i strömmen som hen ser att vänner från uppväxten har gjort. Det 

formuleras i dessa inlägg en stolthet att aktivt välja att stanna trots ”hur lätt det hade varit 

att slinka med i utflyttningsströmmen av bara farten”. Motståndet inrymmer samtidigt 

stunder av tvivel, som i det citerade inlägget. Att ett sådant tvivel uppstår är kanske inte 
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så konstigt då Em kan förstås vara manad till en viss flyttriktning inte bara som queer och 

landsbygdsbo utan också som ung. Utflyttningen från lands-/glesbygd är en förväntan 

som också omgärdar unga människor oavsett sexualitet (Vallström 2014; Svensson 

2017). Trots att ungas utflyttning är en starkt bidragande faktor till avfolkning på mindre 

orter finns en utbredd förväntan på unga människor att lämna hembygden. De unga som 

inte lyckas uppfylla denna förväntade rörelse betraktas i någon mån som misslyckade 

genom att de ”blev kvar”. Passiviteten i uttrycket är talande för hur valet att stanna på den 

ort där en växt upp värderas. Att ”flytta” görs aktivt, att ”bli kvar” görs passivt. När Em 

beskriver flyttandet till stan som att i passiva ordalag ”slinka med i utflyttningsströmmen 

av bara farten” går det alltså att se hennes formulering som en i sig politisk handling.  

 Men att ”palla göra aktivt motstånd” kan mot denna bakgrund förstås vara stundtals 

svårt då den urbana normen är stark. Som Lotta Svensson (2017:8) beskriver det: ”Enligt 

normen är det urbana livet så mycket bättre, och något som alla, särskilt de unga, bör 

åstunda”. Mikael Vallström (2014) visar att vad som framhålls som eftersträvansvärt i 

visions- och utvecklingsdokument lokalt, nationellt och internationellt är flexibilitet och 

global mobilitet. Han menar att dessa dominerande ideal gör att framtiden tycks tillhöra 

”dem som är benägna att flytta och utbilda sig” (2014:152). Att självmant välja att stanna 

på uppväxtorten blir således i relation till sådana ideal och föreställningar närmast 

obegripligt och något som behöver förklaras – hur blev det så att du blev kvar?  

 

Att det ändå blev just här du blev. Undrar bakom vilken av betongväggarna som 

morfar jobbade? Undrar om det låg asfalt när han flytta upp hit? Undrar om morsan 

sprang runt på allmänningen? Undrar om mormor brukade gå förbi här där jag går 

nu? Undrar om de nånsin längta härifrån? Undrar om de längta efter nå annat? 

Barnbarnet ert växte upp att längta bort från den insomnade industristan. Men tänk 

om jag väljer att försonas med orten, om jag blir kär i den här fula vackra platsen 

jag ändå kallar hemma.  

 

Bilden Em publicerat tillsammans med ovan citerade bildtext föreställer ett tomt 

industriområde. Den ger ett spöklikt intryck, och utöver att industribyggnaderna har 

porträtterats nattetid och omgärdas av dimma, så har bilden också lagts på fotofilter i 

efterredigeringen. Ett svartvitt filter har valts och jag anar att Em kanske också har förhöjt 
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kontrasterna i bilden så den ser än mer spöklik ut. Bilden ser jag som en representation 

av en plats som ska flys bort ifrån till varje pris. Här ska en ung och queer person inte 

vara ute och gå, inte nattetid och inte alls. Såna här platser flyr den som har vett, tycks 

bildens dystopiska bildspråk påminna om. Till en början instämmer Em i en sådan 

uppfattning, då hen skriver fram sin egen längtan bort och kallar småstaden ful. Men 

sedan sker ett skifte, och Em prövar att byta perspektiv. I stället för att skrämmas av och 

fly platsen föreslår hen för sig själv en försoning med ”det fula” och att istället kalla orten 

där hen bor för vacker och älska den. Detta påminner om Tuvas subversiva strategier. 

Beväpnad med kärlek utför Em på liknande sätt en subversiv motståndshandling mot de 

förväntningar och föreställningar hen upplever finns – att palla gå emot strömmen både 

som ung och queer, och stolt sälla sig till tidigare generationers Norrlandspolitiska paroll 

”vi flytt int’!”.95 

  

Angela 

 

Här kan ni se vårt hus i det norrländska skymningsljuset! Vi har bott här nu i sju 

år. När vi köpte det stod det i mäklarannonsen ”Det säljs INTE som ett 

bostadshus”, och när vi flyttade in var det under mycket enkla förhållanden livet 

fick levas. Sedan dess har mycket hänt. Tak, golv och väggar har isolerats och vi 

har också renoverat huset utvändigt och byggt ut. Flera rum har vi gjort helt själva, 

men har också anlitat yrkeskunniga inom byggnadsvård för en del av bygget. Nu 

har vi varmvatten inne året om. Men vi springer fortfarande på utedass och har 

ingen riktig dusch. Men vi trivs så. Det är mycket jobb att ha ett eget hus! 

 

Till skillnad från Tuva och Em letar inte stafettpostaren Angela efter en plats att kalla 

hemma utan har redan börjat bygga sitt bo i en by på landet. Under Angelas stafettvecka 

                                                             
95 ”Vi flytt int’” var en kampanj som lanserades på 1960-talet och riktade sig mot dåtida kraftiga 
utflyttningsvågor från Norrland. Kampanjen centrerades egentligen kring urholkning av 
arbetsmöjligheter i norra Sverige, men jag förstår det också som en symbol för regional identitet 
och stolthet. Livet ska vara möjligt att leva i Norrland också.   
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på Lebb på landet är det istället fokus på att i praktiken leva på landet, snarare än sökande 

efter eller sörjande av ett geografiskt lands-/glesbydsrum där en som lesbisk kan leva och 

bo. Återkommande under veckan publicerar Angela inlägg som berättar om huset där hon 

och hennes familj bor, samt andra byggen de har upprättat på gården. Framförallt tycks 

Angelas fru vara flitig i byggandet: 

 

Jag måste få skryta lite om min fru och hennes otroliga byggskills! Jag har fått 

okej att visa upp lite bilder på saker hon gjort här på gården. Jag hoppas fler blir 

peppade och inspirerade att bygga genom detta! Min fru har ingen formell 

utbildning inom snickeri eller byggnadskonstruktion, hon bara gör och det blir så 

bra. Orättvist! (Själv är jag sämst på att bygga, nåja jag är bra på annat). På den 

här bilden ser ni jordkällaren hon grävde ut och göt en ram av cement till. Sen 

murade hon med lecablock. Därefter isolerade hon jordkällaren med frigolit och 

jord. Och voilà så hade vi en perfekt förvaring för syltburkarna och potatisen. Sjukt 

lyxigt! #DIY 

 

I detta inlägg och ett antal till där Angela också beskriver saker som hennes fru har byggt 

på gården ges korta beskrivningar av hur byggandet har gått till väga, och på vilka sätt 

det bidrar till att förbättra livet på landet. Dessa inlägg har som ett av sina syften att vara 

en inspiration till andra som vill bygga. Men det går också att se inläggen som en tradering 

av praktiska kunskaper, know-how för livet på landet, som kontots följare kan ta del av 

och återskapa på sina egna presumtiva gårdar.  

 Detta är ett exempel på en generell trend på Lebb på landet, liksom på andra konton 

och grupper med liknande tematisering; människor delar med sig av kunskaper om 

praktiska saker eller hur livet i lands-/glesbygdsområden kan organiseras för att vardagen 

ska fungera smidigt. Dessa inlägg visar exempelvis hur en på bästa sätt kan bygga 

stängsel, växthus, hönsgårdar, genomföra husreparationer eller starta en odling. Det sker 

en tradering av praktiska överlevnadskunskaper mellan stafettpostarna och 

följarna/medlemmarna. Inläggen visar således hur en handgripligen ska göra för att skapa 

sin egen queera idyll på landet (Angela benämner ofta sin gård som ett paradis). På så vis 

ger inläggen riktning mot olika sorts objekt som i sin tur orienterar inläggens mottagare 

mot ett liv i lands-/glesbygd. De byggen som exempelvis Angelas fru har konstruerat på 
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deras gård har emellertid också ett symboliskt värde då ett queert platstagande genom 

sådana byggen får en konkret form – platstagandet materialiseras. Objekten ingår på så 

vis i en större relation än bara de lecablock och den cement som håller samman själva 

konstruktionen. Med andra ord är bikupor, jordkällare och växthus något mer än själva 

dess materialitet, de fungerar också som länkar mellan personerna och platsen, och skapar 

en förbindelse mellan dem. För de följare av Instagram-kontot som när en dröm om att 

skapa ett liv i landsbygd eller glesbygd utgör de dessutom konkreta bevis på att det går – 

såhär kan du själv bygga din plats på landet. 

  

Hur ser en lebb på landet ut?  

Flera av Angelas inlägg handlar om praktisk kunskap om renovering och byggande, och 

ger inblick i hur hennes vardag på landet ter sig. Sådana inlägg är vanligt förkommande 

överlag på Lebb på landet. I synnerhet gäller det odling, något som också Angela berättar 

om. Hon beskriver ”det sköna med att stå och gräva i jorden”. I sådana inlägg på kontot 

är ofta idéer om den ”praktiska flatan” som är händig och har skit under naglarna tydligt 

närvarande. Här produceras alltså en viss typ av lesbisk och/eller queer identitet som 

norm, vilket delvis är en reproduktion av redan etablerade lesbiska stereotyper (se t ex 

Ambjörnsson 2006; Hallgren 2008 för en diskussion). Detta överensstämmer också med 

väletablerade stereotypa kvinnoideal i lands-/glesbygd, oavsett sexualitet, som att vara 

redig och praktisk (jfr Liliequist 2009; se även 1991). Silow Kallenberg et al. (2017:30f) 

beskriver att vanligt förekommande inlägg i gruppen Glesbygdsgirls på Facebook handlar 

om hemmasysslande och självhushållning. I dessa inlägg traderas exempelvis kunskap 

om traditionella metoder för att framställa mat och dryck. Men det återfinns också inlägg 

som visar vardagspraktiker där traditionellt könskodade gränser överträds, som bland 

annat att timra sitt eget hus. Glesbygdskvinnan skisseras genom dessa typer av inlägg som 

någon som i princip kan klara av vad som helst. Sådana rediga ideal är också något som 

betonas i Angelas inlägg då hon beskriver att hennes fru som trots att hon saknar formell 

kunskap ändå kör på och bygger. På så vis lever frun upp till föreställningar om både 

lesbiska och glesbygdskvinnor som kan reda sig själva. Om än på skämt uttrycker Angela 

också en avund inför sin frus kunskaper vilket ytterligare förstärker idén om praktisk 

läggning som en eftersträvansvärd lesbisk/kvinnlig egenskap. Kanske kan det också ses 
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som ett exempel på hur en traditionell och delvis maskulint kodad lesbisk identitet 

reproduceras som norm, och som det vanligaste sättet att producera en begriplig identitet 

i lands-/glesbygd. 

 Samtidigt som Angela genom de hyllande inläggen om sin frus byggen kan sägas 

bidra till att befästa ett sådant dominerande ideal positionerar hon sig till viss del ändå på 

tvärs mot sådana stereotyper. Ett inlägg som Angela publicerar är en selfie där hon är 

festsminkad. Fotot är beskuret vid axlarna. Detta är inte en selfie som också syftar till att 

placera henne i till exempel en skogsglänta som hon vill visa upp, utan det är bara det 

sminkade ansiktet som står i centrum. Inlägget bryter på så vis av mot bildflödet på Lebb 

på landet som annars kraftigt domineras dels av selfies som används som ett sätt att skriva 

in sig i en viss geografisk miljö, dels av selfies där lesbisk identitet genom traditionellt 

maskulina könsuttryck är representerade. 

 Att Angelas bildinlägg sticker ut i bildflödet på kontot blir inte minst tydligt i min 

egen reaktion under observationstillfället. När jag ser bilden stannar jag för en sekund 

upp och dubbelkollar att jag fortfarande är kvar på Lebb på landet eller om jag hamnat i 

något annat digitalt rum. Angelas klädval på bilden stämmer däremot väl överens med 

vad många av stafettpostarna på Lebb på landet brukar ha på sig – en rutig flanellskjorta. 

Det specifika klädesplagget för tankarna till arbetarklassens maskulinitet, men också till 

cowboys och liknande maskuliniteter med rurala associationer. I Angelas selfie fungerar 

den som en signal om lesbisk identitet. På ett sätt är bilden alltså överensstämmande med 

andra selfies på Lebb på landet, men att håret är omsorgsfullt lagt och ansiktet är synbart 

sminkat gör ändå att jag hajar till. Min reaktion leder till att jag börjar reflektera över hur 

pass mycket den här bilden sticker ut.  

 Inlägget och min reaktion på det blottlägger en outtalad förväntan kring vem som 

egentligen syns och utgör norm i digitala rum som har den tematisering som Lebb på 

landet har. Inte minst säger reaktionen såklart något om min egen förväntan vilket dels 

kan ses som en följd av vilka bildrepresentationer jag stöter på under fältarbetet, dels av 

att jag införlivat en kulturell idé kring lesbiskhet och kvinnor i lands-/glesbygd. Hur såg 

många av kvinnorna ut till vardags hemma i byn där jag växte upp? Vilka lesbiska 

representationer är jag van vid och vilka uttryck associerar jag med vissa typer av 

geografiska rum? Visst har exempelvis tv-serier som L Word gjort något med mina 



 

 187 

föreställningar om hur lesbiska kan se ut, men kan jag se den glamorösa karaktären Bette 

Porter med en grep i handen? Nej. 

 Just sådana föreställningar är vad Angela också tycks vilja diskutera genom selfie-

inlägget. I bildtexten skriver hon: 

 

Går det att vara flata på landet och ändå gilla smink, manikyr och hudvård? Klart 

det går, men jag känner mig ganska ensam. Är vi fler här i världen som gillar 

smink fast vi gräver i odlingarna? 

 

Smink som viktig symbol har studerats förut. Bland andra har Jenny Gunnarsson Payne 

(2006) beskrivit hur smink gjordes centralt när feministiska grupper med olika syn på vad 

feminism borde innebära debatterade. Hon beskriver hur smink kunde ses både som 

symbol för patriarkalt förtryck och som ett tecken på att kvinnor har rätt att se ut precis 

som de vill – med smink om detta är deras önskan. För Angela handlar det mer om den 

sexuella identiteten och hur den kan – och får – uttryckas i landsbygdsmiljö. I ett följande 

inlägg publicerat lite senare samma dag fortsätter Angela: 

 

Ligger och läser en blogg som handlar om hudvård och lesbisk stil. Alltså precis 

sånt som jag älskar (jag undrar om det som inlandsflata är legitimt att älska sånt??)  

 

Det är tydligt att även Angela bär på vissa förväntningar både på hur lesbiska ska se ut, 

men även på hur en person som bor på landet ska se ut. Vilka attribut går egentligen att 

kombinera? Mot bakgrunden av dominerande föreställningar och normativa 

förväntningar på maskulina lesbiska könsuttryck och att som glesbygdskvinna vara rejäl 

gör att bära klackskor på myren eller manikyr när det finns ett potatisland att gräva i på 

så vis inte riktigt blir möjligt varken praktiskt, men framförallt inte socialt begripligt.  

 Inläggen uppmuntrar aktivt till interaktion och frågorna söker och får också reaktioner 

från följarna. Många av kommentarerna är glada tillrop som bekräftar att självklart går 

det kombinera ett intresse för hudvård med att vara ”inlandsflata”. Det ges också flera 

handfasta tips på vilka sminkpraktiker som är möjliga i den praktiska vardagen. Att bära 

läppstift menar flera av de som kommenterar är fullt görbart medan att exempelvis lägga 

pengarna på manikyr är bortkastade pengar. Responsen från kontots följare på frågorna 



 

 188 

som formuleras i Angelas inlägg kan tolkas som att denna diskussion är efterlängtad. Det 

sägs inte uttryckligen något om varför en sådan diskussion är efterlängtad, men kanske är 

det en följd av en kulturell nedvärdering av femininitet som även återfinns i lesbiska och 

queera kretsar (jfr Volcano 2008:11). Detta kan förstås utifrån att maskulinitet och män 

överlag är norm i samhället. Att vara maskulin har på så vis mer status än att ge uttryck 

för femininitet.96 I synnerhet kanske diskussionen dock känns angelägen i det 

sammanhang som kontot utgör. Den lesbiska pojkflickan med skit under naglarna är i klar 

majoritet bland de representationer som är synliga på kontot. Den praktiska vardagen som 

majoriteten av stafettpostarna visar upp, och i någon mening också hyllar, skapar och 

förstärker stereotypa föreställningar om hur en ”lebb på landet” ska se ut. En diskussion 

om smink kan på så vis fungera som ett sätt att inkludera fler i rörelsen, men också ett 

sätt att uppvärdera traditionell femininitet. I förlängningen är det ett bidrag till att intresse 

för smink och hudvård faktiskt kan bli socialt begripligt också för en ”lebb på landet”.  

 

Avslutande summering: Ute på landet 

Hbtq på vischan, Queers tar över länet, Lesbisk utopi och Lebb på landet är fyra exempel 

på digitala rum där frågor om rum, riktning och queera orienteringar aktualiseras. I vilka 

geografiska rum förväntas hbtq-personer leva och vad för sorts liv associeras med queera 

liv? De tematiska digitala rummen utmanar dominerande föreställningar om det urbana 

rummets nödvändighet och lands-/glesbygdsområden som hotfulla för hbtq-personer. 

Skapandet av queera släktskap och queera digitala lands-/glesbygdsarkiv utgör viktiga 

strategier i den perspektivförskjutning som de tematiserade digitala rummen vill få till 

stånd. De digitala rummen bidrar genom sådana strategier till att synliggöra alternativa 

queera representationer som i förlängningen gör det möjligt att bredda uppfattningar om 

vilka riktningar queera orienteringar kan ske i. De digitala rummen visar sammantaget att 

det finns vägar som leder ut på landet, ett liv i urbana områden är inte det enda alternativet. 

 Det finns en tydlig tendens i de studerade kontona och grupperna att framförallt 

kommunicera positivt laddade vardagliga representationer där lands-/glesbygd och 

                                                             
96 Här kan också jämföras vilka kroppar och attribut som informanterna beskriver står högst i kurs 
på Grindr, män som uppvisar traditionellt maskulina attribut är generellt mer eftertraktade partners 
än de som ger uttryck för femininitet.  
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queer/lesbisk identitet görs möjliga att artikulera tillsammans. Detta kan ses som en 

motreaktion till tidigare nämnda nedvärderande föreställningar om lands-/glesbygd och 

lyckliga queera liv i sådana områden som en anomali. Att nästan överdrivet ge uttryck för 

lands-/glesbygden som queera/lesbiska idyller kan mot den bakgrunden ses som en 

subversiv strategi. Jag ställer mig dock frågan om inte sådana positiva narrativ samtidigt 

också riskerar att tysta andra erfarenheter och därmed skapar en förhöjd utsatthet för den 

som inte lyckas uppnå ett sådant idylliskt liv på landet. Var ryms berättelser om 

exempelvis hatbrott eller erfarenheter av att bli utfrusen ur lokala gemenskaper? Tidigare 

forskning visar att urbana rum som queera utopier för många istället har blivit dystopier 

eftersom stadens föreställda möjligheter i praktiken är ojämlikt fördelade och därmed inte 

har varit inom räckhåll för alla (jfr Haritaworn 2015; Sorainen 2015). Även Michelle 

Göransson (2012) påtalar i sin avhandlingsstudie risker när rum tas i besittning och 

utropas som ens egna. Nya linjer kan således också riskera att exkludera andra. Noterbart 

är att stafettpostarna såväl som aktiva medlemmar (de som oftast gör inlägg) i de 

observerade grupperna till stor del tycks utgöras av en relativt homogen grupp. Vad gäller 

den synbara representationen på kontot under observationerna så är det företrädesvis unga 

vita personer som är aktiva som stafettpostare på Lebb på landet. 

 De digitala rummens porträtteringar av lands- och glesbygd kan på flera sätt förstås 

som stereotypa skildringar och bidra till att befästa redan väletablerade urbant 

konstruerade fantasier om ”landet” vars rötter går ända tillbaka till romartiden (Woods 

2010:17). Landet föreställs som idylliskt i form av rekreationsplatser men också som 

bärare av traditionella sätt att leva. Den andra sidan av sådana fantasier är att betrakta 

lands-/glesbygd bland annat som omodernt, avsomnat och hotfullt. Samtidigt kan dessa 

skildringar också förstås positionera sig bortom den urbana blicken, det är inte en 

uppvisning som är menad att behaga urbana fantasier, eller människor i städer. Inte minst 

blir detta synligt i de norrländska stafettpostarnas intagande av positionen som rurala 

glädjedödare. Idylliseringar, likväl som uttalad kamp, kan på så vis ses som en politisering 

av lands-/glesbygd. Uppvisandet av queera och lesbiska liv som levs i lands-

/glesbygdsområden och de erfarenheter dessa personer ger uttryck för kan på så vis förstås 

som subversivt. De digitala rummen skapar plattformar där gemenskap kan uppstå, och 

de gör det också möjligt ta tillbaka tolkningsföreträdet. Budskapet är tydligt: det går att 

vara ute, också på landet.   



6. Digitala förbindelser – 
avslutande diskussion
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Det var på nätet som jag hittade ett av mina första ”hem”, Sylvia.se. Detta hem har varit 

betydelsefullt för min queera orientering och min väg i livet. Avhandlingen började också 

där, i en återblick till en helig stund vid en lånedator på Skellefteå stadsbibliotek när jag 

någonstans mellan förtjusning och nervös förskräckelse var i färd att logga in på Sylvia. 

Det var med en vilja att utforska hur andra hbtq-personer har kommit att finna sin väg i 

livet som jag loggade in och anlände till forskningsfältet. Mer precist ville jag undersöka 

hur queera orienteringar gjorts och görs i relation till digitala miljöer. 

 När denna avhandling skrivs har internet funnits tillgängligt för allmänheten i cirka 

trettio år. Detta har inneburit radikala förändringar i samhället. Avhandlingsmaterialet 

speglar och dokumenterar hur människor upplevt förändringar som skett i samhället 

genom digitalisering, men också hur internet och digitala miljöer förändrats genom åren. 

Avhandlingen bidrar med empiriska exempel på vad det innebär att vara en kulturvarelse 

i en digital tid. Det paradigmskifte som internet utgör är inte minst tydligt i relation till 

queera orienteringar och hbtq-personers liv.  

 Avhandlingsmaterialet speglar också en omvälvande period i svensk hbtq-historia. 

Även om det i samtiden finns politiska tongångar och individuella erfarenheter som pekar 

i andra riktningar, går det i viss mån ändå att tala om hbtq generellt som något folkligt 

och accepterat i Sverige. Det finns även en intressant parallell mellan den digitala 

implementeringen i samhället och hbtq-rörelsens kamp för ökade rättigheter och synlighet 

som skett under samma tidsperiod. Norrhem et al. (2015) har föreslagit att internet och 

digitala miljöer radikalt har förändrat villkoren för hbtq-personers möjligheter att få 

kontakt med varandra. Särskilt betydelsefull anser de att möjligheten att upprätta digitala 

förbindelser har varit för hbtq-personer i glesbygd. I en svensk kontext har det dock 

knappt forskats kring varför och på vilka sätt tillgången till digitala miljöer kan ha 

betydelse för hbtq-personer. Norra Sverige är i synnerhet en outforskad utgångspunkt. 

Avhandlingens geografiska fokusering utgör därför i sig ett betydelsefullt bidrag.  

 Med den här avhandlingsstudien har jag undersökt vilken betydelse den digitala 

utvecklingen har haft för hbtq-personer i svensk kontext med norra Sverige som 

utgångspunkt. I avhandlingen visar jag hur användningen av digitala miljöer upprättar 

betydelsefulla förbindelser mellan människor och rum, både digitalt och geografiskt. Vad 

som först skulle handla uteslutande om digitala miljöer kom emellertid snabbt att handla 

om hur digitala och geografiska rum hänger ihop och påverkar varandra. Även fler aktörer 
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blev synliga under arbetets gång: internet, mobiler, datorer, algoritmer och 

sekretessinställningar för att nämna några. I avhandlingsmaterialet blir således ett nätverk 

bestående av både mänskliga och icke-mänskliga aktörer synligt (jfr Latour 1998).  

 Digitala miljöer får mening genom hur de används i den specifika kontexten (jfr 

Castells 2001), samtidigt som funktioner, gränssnitt, algoritmer och så vidare också är 

delaktiga i att forma hur och på vilka sätt digitala rum kan brukas. Informanterna berättar 

exempelvis om specifika sätt att använda de funktioner som finns tillgängliga i olika 

digitala miljöer: att skriva publika dagböcker, använda ”gilla”-knappen som ett sätt att 

flirta, skicka meddelanden, utbyta erfarenheter och mötas över geografiska avstånd med 

mera. Användandet anpassas ofta även till de normsystem och sociala förväntningar som 

olika digitala miljöer laddas med. På Grindr beskrivs sexinviter som ett vanligt första sätt 

att ta kontakt och Facebook används ofta för att få information om sociala evenemang. 

Det är alltså inte tal om teknisk determinism, utan snarare ett samspel mellan människor 

och dess sociala och kulturella kontexter, teknik, digital materialitet och geografiska rum. 

Genom att förstå mänskliga och icke-mänskliga aktörer som sammanflätade, där varje 

aktör har förmågan att göra något inom nätverket, skapas möjligheten att identifiera och 

förstå betydelsen av dessa relationer.  

 I nätverksrelationerna framträder i synnerhet två normsystem som har betydelse för 

konstruktioner av rum, riktning och queera orienteringar: heteronormativitet och 

metronormativitet. Även om båda normsystemen i varierande grad är synliga i samtliga 

av de fyra empiriska kapitlen så är heteronormativitet mest framträdande i kapitel 2 ”Här 

kanske det börjar”. I kapitlet visar jag att queera orienteringar kan ha många olika 

startpunkter. Bland annat tillskrivs möjligheter till identitetslekar och sociala 

gemenskaper i digitala rum stor betydelse för en majoritet av informanternas tidiga queera 

orienteringar. Informanternas berättelser om desorientering synliggör också 

heteronormativa livslopp som en normativ riktning. Heteronormativitet är också centralt 

och framträdande i kapitel 3 ”Digitala garderober” där jag fokuserar vilka problem (och 

möjligheter) som pekas ut i relation till öppenhet och synlighet i digitala kontexter. 

Kapitlet behandlar även hur öppenhet hanteras genom att anpassa självpresentationen 

beroende på det digitala rummet och föreställd publik. Kapitlet berör också hur digitala 

funktioner används i strategiska syften för att ta kontroll över insyn. 
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 Metronormativitet är framförallt synligt i kapitel 4 ”Grindr: Närhet och avstånd” där 

jag med utgångspunkt i appen Grindr fokuserat på hur geografisk situering, i kombination 

med digital materialitet, skapar villkor för användningen av appen, men även 

föreställningar kring olika geografiska rum. Urbanitet som norm är också centralt i kapitel 

5 ”Ute på landet”. I kapitlet visar jag hur digitala miljöer används för att utmana och 

problematisera dominerande föreställningar om var och hur queera liv ska levas. Kapitlet 

synliggör även hur lands-/glesbygder görs betydelsefulla för formerandet av queera och 

lesbiska orienteringar både för individer och som kulturella identiteter.  

 

Heteronormativitet 

Med queer fenomenologisk terminologi innebär att vara queert orienterad att vara ur kurs 

från normativa heterosexuella riktningar (Ahmed 2006). Detta gör att hbtq-personer erfar 

desorientering i världen. I empirin yttrar sig desorientering företrädesvis genom känslor 

av ensamhet, isolation, skam, oro och rädsla. Med hjälp av queer fenomenologi förstår 

jag dessa känslor som en följd av informanternas avsteg från en heteronormativ riktning. 

Som visas i kapitel 2 är detta framförallt återkommande i informanternas återblickar på 

uppväxten och/eller andra perioder i livet centrerat kring deras första komma ut-

händelser. I bristen på andra synliga riktningar än den heteronormativa förstår 

informanterna queer orientering företrädesvis som något dåligt. Även om informanterna 

inte alltid haft några ord för sina begär och sin identitet förstår de sig själva ofta som 

skeva, ”eljest” och fel – ord som alla placerar dem vid sidan om det tänkt normala eller 

vanliga. Rädslan och oron som framkommer i informanternas återblickar är främst 

förknippade med risker för att bli utsatt för repressalier. Detta grundar sig delvis i några 

av informanternas tidigare erfarenheter av att själva ha blivit utsatta, men är oftast 

verksamt utifrån medvetenheten om att normbrott kan stöta på motstånd. Medvetenheten 

om att samhället i stort, liksom många digitala rum, är heteronormativt kodat med 

homofobi som potentiell risk framträder i flera av informanternas berättelser som 

materialiserat i den egna kroppen. Informanten Fredrik berättar till exempel i kapitel 2 

om hur han undvek att krama sina killkompisar på festerna under tonåren. I Leifs och 

Helens berättelser i kapitel 3 så har den homofobiska blicken flyttat in i deras kroppar och 
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färgat deras syn på sig själva. Det gör att de begränsar vad och i vilka sammanhang som 

de ger uttryck för att vara homosexuella.  

 Informanterna ger ofta uttryck för desorientering som något emotionellt kostsamt, 

men materialet visar att desorienteringen också kan bära på möjligheter. Desorientering 

kan innebära en sorts frihet när informanterna svänger av från de upptrampade vägar de 

av tradition och förväntan mer eller mindre automatiskt följt. I upptäckandet av stigar som 

tidigare varit dolda ryms således också en nyfikenhet. Informanterna hittar fram till nya 

världar på nätet och betydelsefulla sammanhang som tidigare inte varit inom räckhåll. I 

intervjuerna beskrivs även hur digitala miljöer skapar möjligheter att sträcka ut sig i 

queera riktningar digitalt, samtidigt som deras liv kan fortsätta som tidigare i det fysiska 

livet. Det digitala rummet tycks också fungera som ett provrum, en möjlighet att börja, 

eller att börja om livet i olika riktningar. I den bemärkelsen kan digitala miljöer förstås 

som att de queerar ett förväntat livslopp – dessa miljöer möjliggör vändpunkter som också 

kan förstås som en sorts ”början” och ”slut” i ett queert liv.  

 Att samhället är heteronormativt skapar ett behov hos informanterna att förhålla sig 

till öppenhet. När, var och hur är öppenhet möjlig och önskvärd? Applicerat på digitala 

miljöer handlar detta om att göra aktiva val kring vad en ska dela och i vilka digitala rum. 

Digitala miljöer vid slutet av 2010-talet är till största del baserade på användargenererat 

innehåll och vardagen innefattar interaktioner med andra i den digitala miljön (jfr 

Marwick & boyd 2014). I relation till digitala delningskulturer blir öppenhet således en 

fråga om vad som kan delas och vilka interaktioner som kan göras. Olika digitala rum 

upplevs också olika trygga. I kapitel 3 visas att var det känns möjligt att ge uttryck för en 

queer orientering också handlar om vilka normer som uppfattas vara gällande i olika 

digitala miljöer. Generellt betraktas till exempel Facebook som helhet vara en 

heteronormativt kodad miljö, även om avgränsade grupper kan utropas som queera. 

Grindr förstås däremot som ett queert rum och kan i den bemärkelsen och fungera som 

ett eget, och tryggt, rum. Qruiser upplevs också vara ett queert rum men beskrivs till viss 

del hotas genom en ökad närvaro av sexsökande heterosexuella män i det digitala rummet.   

 I förlängningen kan möjligheter till öppenhet också bli en fråga om digitalt deltagande 

alls är möjligt. Även om digitala miljöer kan upplevas som problematiska är valet att 

ställa sig utanför digitala sociala gemenskaper inte ett helt enkelt val. Dels utifrån sociala 

förväntningar och ett smidigt sätt att ingå i flera olika sociala sammanhang, dels utifrån 
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att informanterna menar att digitala miljöer är att sätta att få information om bland annat 

hbtq-relaterade evenemang. Digitala miljöer fungerar också som viktiga 

orienteringsverktyg, exempelvis utgör Grindr en betydelsefull identitetsmarkör vilket gör 

användningen viktig oavsett hur väl den egentligen tycks fungera. 

 Informanternas förhållningssätt till öppenhet tycks också vara en fråga om hur digitala 

och geografiska rum förhåller sig till varandra, något som står i ständig förändring i 

relation till den digitala utvecklingen. Det finns en konkret skillnad mellan hur tidiga 

nätgemenskaper, såväl som internet överlag, initialt uppfattades som en avskild värld och 

hur digitala och geografiska rum idag betraktas som tätt sammanvävda. Det internet som 

informanterna återblickar till i kapitel 2 beskrivs vara möjligt att logga in på, samtidigt 

som de i viss mån ”loggade ut” från geografiska begränsningar, heteronormativitet och 

den fysiska kroppen. Digitala miljöer gör att betydelsefulla hbtq-sammanhang blir 

möjliga att nå oavsett geografiska avstånd. I informanternas berättelser i kapitel 2 blir det 

synligt att digitala miljöer möjliggör orientering i nya riktningar oavsett representationer 

och potentiella gemenskaper i den lokala kontexten. Josefin uttrycker det som att ”det var 

en värld, eller en dörr som öppnades på nåt sätt”. Betydelsen av digitala miljöer som nya 

världar framkommer även i Henriks och Fredriks beskrivningar av Qruiser och RFSL-

chatten som rum där de (äntligen) kunde ta plats som queera.  

 Garderoben har ofta symboliserat förtryck inom västerländsk hbtq-historia (Sedgwick 

1991), till och med som den symbol som helt definierar hbtq-personers livsmöjligheter. 

Garderoben döljer det som inte får synas i en heteronormativ maktstruktur och utgör en 

metafor för hur hbtq-personer döljer sig själva och sina liv. Till viss del är det också så 

den yttrar sig i informanternas berättelser. Ibland tycks garderobens mörker dock inte 

(uteslutande) symbolisera förtryck, utan istället (delvis också) möjliggöra beskydd. De 

oönskade blickar som informanterna beskriver från en heteronormativ omvärld kan de 

skydda sig från genom garderoben. Döljandet blir i dessa fall en sorts räddning. 

 Hur digitala rum kan nås är viktigt i sammanhanget. I kapitel 2 beskriver till exempel 

Alex att hen hade tillgång till en egen dator och att hen under uppväxten hade bättre koll 

än sin pappa på hur datorn och internet fungerade. Initialt fungerade internet och digitala 

miljöer på ett sätt som jag relaterar till sagans ”Narnia” (Lewis 1959) – som en garderob 

som innehöll en hemlig portal till nya världar.  
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 I kapitel 3 är informanternas berättelser om hur de upplever och hanterar 

heteronormativitet centrerat kring användningen av digitala miljöer i nutid. I dessa 

berättelser upplevs geografiska rum och den fysiska kroppen på många sätt vara mer 

synliga och gränserna mellan ”offline” och ”online” har suddats ut. På många sätt 

beskriver de också ett slags utraderande av avgränsningar mellan sociala kontexter. Inte 

minst är detta synligt i informanternas upplevelser av Facebook. Flera av informanterna 

ger i kapitlet uttryck för risker för kontextkollaps i denna specifika digitala miljö. I 

synnerhet beskrivs arbetslivet som ett potentiellt problematiskt sammanhang i relation till 

öppenhet och vilka delar av ens liv som kan göras synliga för andra genom 

självpresentationer och interaktioner i den digitala miljön. Även här tillskrivs 

startpunkter, i bemärkelsen tidigare erfarenheter, betydelse för hur informanterna 

upplever det möjligt att använda digitala rum. Som starkast uttrycker informanterna en 

oro att deras queera orientering, om den synliggörs, kan innebära att även deras barn och 

andra anhöriga får emotta repressalier.  

 Garderoben förekommer i materialet utöver att vara en metafor för en normstruktur 

också som en rumslighet. Garderoben är inte bara en symbol utan också en högst konkret, 

verklig plats (jfr Brown 2000). I kapitel 3 ger informanterna på olika sätt uttryck för att 

garderoben har en arkitektur som kan anpassas utifrån deras behov av integritet och av att 

dölja delar av sitt liv och sin identitet i olika sammanhang. Ett sätt att hantera en ökad 

synlighet i samtida digitala miljöer är att göra selektiva självpresentationer i relation till 

vilket rum de befinner sig i, vilka andra som är där och vad för sorts syften närvaron i en 

viss digital miljö syftar till. I intervjun med Helen ger hon uttryck för att vissa digitala 

rum används både privat och som verktyg i hennes yrkesroll (där queera markeringar 

undviks), medan andra rum tycks fungera som strategiska plattformar där hon kan visa 

upp en professionell sida av sig själv inför potentiella arbetsgivare (där queera 

markeringar används som en tillgång).  

 Selektiva självpresentationer beskrivs också ske både mellan olika digitala rum där 

olika grad av öppenhet upplevs möjlig, till exempel Leif som gör skillnad på Facebook 

och Grindr. Detta kan också ske inom en och samma digitala miljö. Vera berättar 

exempelvis att hon presenterar en till synes heterosexuell monogam version av sig själv i 

sitt Facebook-flöde inför vänner och släkt med flera, medan hon samtidigt i slutna 

grupper ger uttryck för sin bisexuella identitet och för viljan att leva flersamt. Det digitala 
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rummet innebär på så vis en möjlighet att ta kontroll över öppenheten och styra vem som 

tillåts se vad och när. Även funktioner såsom vänlistor och sekretessinställningar används 

för att avgränsa andras insyn och samtidigt möjliggöra att visa upp valda delar av ens liv. 

Genom strategiska självpresentationer och digitala funktioner skapas digitala garderober 

(jfr Phillips 2002). I kapitlet framträder garderoben på så vis som avmystifierad, det är 

inte längre tal om några sagolika Narnia-världar. Snarare tycks det handla om platsbyggda 

digitala garderober vars rumslighet kan laboreras med efter behov, som också ges 

exempel på i kapitel 4 där appen Grindr beskrivs som ett hbtq-rum som kan aktiveras och 

nås även från heteronormativa rum. Att platsbygga en garderob kräver dock visst mått av 

kunnande om hur sekretessinställningar i digitala miljöer fungerar och vad de faktiskt gör. 

Det kräver också ett konstant underhåll då funktioner kan ändras över tid och den publik 

en når via olika digitala miljöer ständigt står i förändring. 

 Garderoben är närvarande i informanternas berättelser – både som en symbol och ett 

flexibelt rum – men den beskrivs alltså inte alltid representera ett förtryck, ibland drar 

informanterna frivilligt igen dörren. Garderobsmörkret blir på så vis något informanterna 

kan använda sig av för att uppleva frihet att agera som de vill på nätet. Samtidigt 

framkommer det i flera av intervjuerna upplevelser av att mörkret trots möjligheter till 

skydd i någon mån ändå förtär den som vistas i det. I informanternas resonemang vilar 

oftast en grundläggande önskan om att öppenhet ska kunna vara en självklarhet och att 

garderoben helst inte ska behövas.  

 

Metronormativitet  

Under lång tid har föreställningen om förflyttning från landsbygd till storstad som 

nödvändighet utgjort en central del i hbtq-personers komma-ut narrativ (Weston 1995; 

Bech 1998; Nordström & Norrhem 2000:19), där migrationen fullbordar förflyttningen 

från garderoben utifrån tanken att i storstaden kan ”livet börja”. Detta djupt rotade 

idékomplex är även synligt i mitt avhandlingsmaterial och blir delvis förstärkt genom 

informanternas berättelser om sina uppväxtmiljöer i kapitel 2. Informanternas komma ut-

berättelser har ofta en inbyggd rörelse i sig. Det understryker den djupt rotade 

föreställningen om att komma ut – för den som inte bor i storstäder – i början av 2000-

talet inte bara är en rörelse från (relativ) tystnad till (relativ) öppenhet, utan i många fall 
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även inrymmer ett behov av att fysiskt orientera sig bort från mindre orter. Även om 

informanternas uppväxtorter, tvärtemot stereotypa förväntningar på icke-urbana platser, 

oftast inte beskrivs som extra hotfulla eller särdeles homofobiska, så beskrivs de ändå 

som geografiska områden som informanterna vill lämna därför att de upplevs som 

begränsande och inte rymmer informanternas begär och längtan. Sådana implicerade 

rörelser med en självklar riktning bort framskymtar återkommande i intervjumaterialet. 

Drömlivet beskrivs som beläget någon annanstans än där informanterna vuxit upp. Inte 

minst sker detta utifrån att andra orter föreställs kunna erbjuda gemenskaper med andra 

hbtq-personer än de klibbiga karaktärer informanterna stött på i sina lokala kontexter. 

 Metronormativitet är också synligt i kapitel 4 utifrån den geolokativa appen Grindrs 

konstruktion där användarnas geografiska koordinater och avståndet mellan användare är 

helt avgörande. Urbanitet som norm förstärks och kommuniceras även i appens 

inramning; taglines, marknadsföringsmaterial, bilder och så vidare. Den urbana normen, 

som alltså är inbyggd i appen och dess inramning, gör att norra Sverige som geografisk 

kontext förstås som perifer och bristfällig. Geografiska rum konstrueras emellertid 

relationellt i informanternas berättelser om digital användning. Till exempel beskrivs 

Umeå utifrån erfarenheter av att använda Grindr både som en stor stad och som en mindre 

och perifer plats beroende på vad en jämför med – Berlin eller en by i Västerbottens 

inland. Ett annat exempel är det sparsamt befolkade turistmålet Playa del Inglés som 

skapas som ett gaymekka genom en stor koncentration av Grindranvändare i detta 

specifika geografiska område. 

 Ett statusfyllt och önskvärt manligt homoliv förstås generellt som karakteriserat av 

urbanitet och det skapas en föreställning om ett visst sorts (normativt och lyckat) manligt 

homoliv. Företrädesvis är det också en amerikansk urban hbtq-identitet som genom 

appens inramning görs eftersträvansvärd även för informanterna i norra Sverige. Här 

finns alltså (oftast) en osynk mellan appens ideal och informanternas verklighet. 

Informanterna är medvetna om hur appen snarast är optimerad för andra typer av 

geografiska rum än deras lokala kontexter, och bekräftar i sina berättelser dessa som 

perifera, snarare än att kritisera appens metronormativa riktning. Det finns dock även 

exempel på hur och när informanterna förhåller sig kritiskt till den urbana normen som 

Grindr är delaktig i att producera och reproducera. Detta yttrar sig dock inte som uttalad 

kritik utan snarare ett sorts underkännande av appens konstruerade föreställning om en 
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ideal urban queer livsstil som också framförallt centreras kring tillfälliga sexuella 

förbindelser. Informanterna använder i vissa fall appen på sätt som den inte är konstruerad 

för. Den görs exempelvis meningsfull genom att användas som ett sätt att organisera 

sociala nätverk i bredare bemärkelse, inte bara för snabbt sex. Appens synliggörande av 

användare i närområdet omvandlar crusingrundor till kafferep, och blir sätt att upprätta 

och/eller upprätthålla ett socialt hbtq-nätverk på mindre orter.  

 De urbana idékomplex som framträder i stora delar av avhandlingsmaterialet kan ses 

som exempel på just den typ av ”sanningar” och föreställningar som talas tillbaka mot i 

de lands-/glesbygdstematiska grupper och konton som behandlas i kapitel 5 ”Ute på 

landet”. I detta kapitel fokuseras digitala rum på Instagram och Facebook som används 

för att omförhandla betydelser av geografiska rum och sexualitet, i synnerhet queer och 

lesbisk identitet i bred bemärkelse. I dessa hbtq och lands-/glesbygdstematiska konton 

och grupper observerade jag även ett sorts uppror emot vilka geografiska rum som anses 

möjliga för queera lyckliga liv. Här tas det alltså spjärn mot föreställningar om städer som 

queera utopier och lands-/glesbygd i dess motsats som hotfulla geografiska kontexter med 

låg status. Digitala rum gör det möjligt att samlas och mobiliseras kring en gemensam 

politisk agenda. Genom inlägg och erfarenhetsutbyten som synliggör territoriella 

maktförhållanden och en vilja att ändra skapas en gemensam *bygd (jfr Liliequist & Lööv 

2019). Grupperna fungerar dels stärkande för sina medlemmar, dels används de digitala 

rummen som plattformar för att tala tillbaka mot omgärdande föreställningar.  

 En gemensam nämnare i de observerade grupperna är viljan att problematisera och 

staka ut alternativ till den dominerande metronormativa riktningen som queera 

orienteringar under lång tid har utgått ifrån. Digitala miljöers räckvidd är betydelsefullt 

för hur nya riktningar kan stakas ut eftersom det möjliggör att nå ut med budskapet till en 

bred publik. Även räckvidd i bemärkelsen att digitalt kunna överskrida geografiska rum 

och samlas kring erfarenheter är betydelsefullt för att kunna formera en rörelse. Ett sätt 

att nå ut och staka ut nya riktningar sker genom användandet av hashtags. Genom att 

använda tematiserade hashtags kan flöden skapas inom den aktuella digitala miljön och 

representationer av hur exempelvis lesbisk identitet görs i lands-/glesbygd i norra Sverige 

blir en del av alla representationer som blir nåbara och synliga via exempelvis hashtagen 

#lesbisk.  
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 Den kritiska blick på den urbana normen som ges uttryck för i observationsmaterialet 

i kapitel 5 fungerar som utgångspunkter för nya utopiska berättelser. Materialet utgörs av 

medvetna strategier för att hantera den urbana normen. En i allra högsta grad synlig 

strategi är att via stafettkonton på Instagram producera egna bilder av lands-/glesbygd 

som oftast tar formen av idylliska bildrepresentationer från icke-urbana områden; 

vidsträckta skogar, sjöar i en skogsglänta, röda små stugor och så vidare. Idylliska bilder 

fungerar således som positiva motberättelser men kan samtidigt ses som en reproduktion 

av väletablerade urbant konstruerade fantasier om ”landet”. Idyllens skuggsida är att 

denna version av ”landet” kan betraktas som något från svunna tider och förstärker 

därmed idén om icke-urbana rum som omoderna och avsomnade. Samtidigt kan 

stafettpostarnas idylliska skildringar förstås som att de positionerar sig bortom den urbana 

blicken i och med att de inte riktar sig till människor i städer med syftet att sälja in idyllen 

som rekreation. Idyllen används snarare som en subversiv strategi för att vidga idén om 

queera liv, samt var de kan levas och vad de förväntas innehålla. Genom att visa upp 

lands-/glesbygd som idyll stakas (delvis) nya riktningar ut som visar att det i dubbel 

bemärkelse går att vara ute, också på landet.  

 Den idyll som dominerar bildflöden och inlägg i de tematiserade digitala rummen kan 

dock också förstås som problematisk eftersom den riskerar att osynliggöra andra 

erfarenheter, utanförskap, homofobi och annat som potentiellt (också) kan ske på lands-

/glesbygden. En annan potentiellt problematisk aspekt handlar om viljan att skapa ett 

gemensamt ”vi” baserat på gemensamma erfarenheter och skapandet av queera rötter. Det 

finns en risk för exkludering genom likriktning (jfr Butler 1990; Göransson 2012). Vem 

är det som tar plats i stafettkontonas bildflöden och görs till identifierbara 

representationer? Vems släktträd skapas och vem exkluderas genom att inte hitta några 

rötter?  

 Sammanfattningsvis utgör heteronormativitet och metronormativitet två dominerande 

riktningar som är betydelsefulla för informanternas konstruktioner av och föreställningar 

om digitala och geografiska rum. Dessa normsystem är också betydelsefulla för 

informanternas queera orienteringar. Hur det har betydelse skiljer sig dock mellan 

enskilda informanter, bland annat beroende på tidigare erfarenheter, personliga relationer 

och i viss mån även tekniskt kunnande. Detta varierar också över tid och rum. Även om 

informanternas förhållningssätt varierar utifrån flera olika faktorer är heteronormativitet 
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och metronormativitet ständigt närvarande och något informanterna, medvetet eller 

omedvetet, förhåller sig till i sina orienteringar. Min avhandling visar således att digitala, 

geografiska, mänskliga och icke-mänskliga relationer och normsystem har betydelse för 

i vilka riktningar queera orienteringar sker, och vilka riktningar som ens är möjliga. 

 

Logga ut 

Det börjar nu vara dags att logga ut från denna studie. Men först vill jag blicka framåt 

mot några potentiella forskningsfrågor som kan ta avstamp i den kunskap som skapats 

inom ramen för denna avhandling.  

 En viktig fråga handlar om vem som inkluderas i hbtq-gemenskaper i digitala rum, 

och på vilka grunder. Vilka digitala rum upplevs som trygga? Hur blir ett digitalt rum 

tryggt? För vem? Även i queera rum skapas normer, hierarkier och normativa riktningar. 

Intressant för framtida forskning är också att uppmärksamma hur och varför gränser dras 

i digitala rum, samt konsekvenser av de gränsdragningar som görs inom olika grupper 

som inte utgör norm i samhället. I avhandlingen har jag bara börjat glänta på dörren till 

dessa frågor där kanske den viktigaste är: Vilka röster tystnar, när andra ges plats?  

 Avhandlingen ger flera exempel på hur digital teknologi används och har betydelse 

för hbtq-personer som inte uteslutande lever i urbana områden. Det finns många fler 

queera subjektspositioner och orienteringar än dem som inrymts i denna studie. Vilka är 

deras perspektiv? På vilka sätt är digitala rum betydelsefulla i fler och/eller andra 

intersektioner än dem jag undersökt i denna avhandling? Vad betyder det till exempel att 

tillhöra flera olika minoritetsgrupper, och hur används digitala rum utifrån sådana 

subjektspositioner?  

 Forskning behöver aktivt uppmärksamma röster som inte hörs, och som oftast inte 

inkluderats i den befintliga kunskapsproduktionen. Vilka erfarenheter samlas in och 

varifrån? 
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* 

 

Det bubblar till i magen, en sorts förtjusningsrus som startar i magen, men som känns i 

hela kroppen. Spänning är den första känslan, och nyfikenhet. Finns sajten ens kvar, hur 

ser den ut idag, används den av nån? Sen glädje, ja den finns kvar! Och skrattet, jag gör 

ett tjut rätt ut i luften av glädje och nostalgi, för det känns som att återse en gammal vän. 

Sajten ser likadan ut idag som för 20 år sen, eller hur längesen det nu var jag var här 

sist. Den rosa topp-bannern med sajtnamnet Sylvia i gult. Det vita blommönstret.  

 Sylvia-avataren finns också kvar; en tecknad bild föreställande en vit kvinna med 

svart långt hår uppsatt i en svans. Svansen hålls samman av en röd hårsnodd som 

matchar den ärmlösa skjortan med breda slag. På en av axlarna syns en tatuerad stjärna 

i en ring. Sylvia-avataren har en kaxig uppsyn men hon ser också vänlig ut på samma 

gång. De svarta tjocka ögonbrynen är höjda i en min som både signalerar flirt, bus och 

en sorts don’t mess with me-attityd. Sylvia. Den självsäkra.  

 

Själva medlemskapet var viktigt, att få vara med i gemenskapen. Få tillhöra. Läskigt och 

underbart på samma gång. Livsviktigt.  

Tack Sylvia. R.I.P.97  

                                                             
97 2019-11-12 möttes jag på Sylvia.se av en vit bakgrund mot vilken det med svart text stod 
”Sylvia.se Fans [sic] för tjejer som gillar tjejer och deras vänner. Sylvia är nedlagt. 2000–2019”. 
Motsvarande text återfanns även på Sylvester.se. 
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Summary 
Digital Connections: Space, Bearings and Queer Orientations. 

 

1. Welcome, log in!  

Internet has been available for the public during the past thirty years, and is perceived as 

having radically changed the terms of LGBTQ peoples’ possibilities of connecting with 

one and other, especially for LGBTQ people in rural spaces (Norrhem et al. 2015). With 

a queer phenomenological approach (Ahmed 2006), the overall aim of the thesis is to 

analyze how people come to find their way in life from a non-heterosexual position. The 

aim is more precisely to study LGBTQ peoples’ use of social media and how this relates 

to queer orientations.  

 The main material consists of fifteen interviews with LGBTQ people from the north 

of Sweden, focusing on the usage of digital environments and its importance for the 

informants’ queer orientations. The material also includes online observations from 

Facebook and Qruiser, as well as observations of two rural and queer themed Facebook 

groups and two rotating curated Instagram accounts. From one of these Instagram 

accounts, the entries of three informants living in the north of Sweden were collected. 

The material also includes press material and marketing of the app Grindr available at 

Grindr.com, App Store and the related site INTO.  

 In the thesis, questions about when experiences are made, and where they are made 

are of importance. Particular interest is thus focused on time and geographical location, 

mainly focusing on the north of Sweden. With inspiration from actor network theory 

(Latour 1998), it is taken into account how digital materiality, together with time and 

space, co-create conditions for use of social media and the understanding of these types 

of digital spaces. The thesis is centered around themes that came forth in the material: 

significance of digital environments in LGBTQ peoples’ lives, problems and possibilities 

in relation to openness and visibility, and how social media platforms are used to bring 

about change and re-negotiate notions of geographical space and sexual orientation. The 

thesis shows the significance of digital, geographical, human as well as non-human 

relations and norms that are of importance regarding queer orientations and its bearings. 

 Starting in the year of 2000, the site Sylvia.se - for girls who like girls, and their 

friends, and its twin site Sylvester (for guys), became important digital communities for 
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many non-heterosexual people in Sweden during a couple of years. Other important 

online LGBTQ communities over the years, have been Qruiser and the app Grindr. The 

empirical material reflects a progressive era in Swedish LGBTQ history. An interesting 

parallel can be drawn between digital implementation and the LGBTQ movement and its 

struggle for equal rights and visibility. The thesis material reflects and is a documentation 

of how LGBTQ people have experienced shifts in society through digitalisation, but also 

how Internet and digital environments have changed throughout these years.  

 For a long time, notions of ”the big city” has served as a grand narrative of LGBTQ 

peoples’ ”coming out”, implying a spatial movement from rural spaces to urban cities 

(see Weston 1995). In short, the dominant notion is that happy queer lives are a product 

of urban spaces, and queer lives are seen as synonymous with urban life styles. In contrast, 

rural areas are understood as places people need to move away from, being queer in the 

countryside is described as fraught with difficulty (Nordström & Norrhem 2000; 

Halberstam 2005). 

 In a Swedish context the north of Sweden is often particularly thought of as rural, 

unmodern, traditional, macho and homophobic (Eriksson 2008; 2010). For this reason, I 

have chosen to collect data from the north of Sweden. The geographical framing is also 

due to material and discursive conditions specific for Norrland, distinguishing this 

geographical context from the rest of Sweden. One of the main differentiating issues 

concerns distance and infrastructure in connection to larger cities. This specific 

geographical context was pointed out by several informants and is of importance in 

relation to using the Internet. The Swedish context has previously been researched to a 

limited extent, regarding why and in which way digital environments can be of 

importance for LGBTQ people. The north of Sweden is especially lacking as a starting 

point for research being undertaken regarding these issues. Empirical examples of queer 

orientation in a digital era, in relation to the geographical context north of Sweden, is one 

of the main contributions of this thesis. 

 

2. New beginnings  

As Ahmed (2010b:235) states, “orientations are about starting points”. In this chapter the 

informants talk about their childhood and young adulthood, involving significant life 

experiences, in relation to queer orientations, before the advent of Internet, as well as 
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experiences of when they first logged in to online communities. These experiences 

represent different “beginnings” and “endings”. Looking back upon one’s life, people’s 

stories are usually centered on certain specific events or periods (Arvidsson 1998:61). For 

LGBTQ people “coming out” might constitute a kind of turning point in their life story 

(Lundahl 1998). The informants describe coming out and meeting other LGTQ people in 

online communities as possible new beginnings in the informants’ lives. However, the 

informants' life stories show how coming out is not a single event, rather an ongoing 

process. Coming out occurs in a variety of context and space. Thus, life can “begin” and 

come to an “end” in parallel occurrences of time and space. 

 Feelings of being disoriented can also be regarded as “beginnings” and “endings” in 

the informants' lives. In several of the interviews, the informants recount situations where 

they have felt uncomfortable as queer in heteronormative contexts. The informant’s 

stories exemplify how life is being directed, and/or, re-directed in certain ways in relation 

to what people turn towards or turn away from. While growing up, some of the informants 

regarded queer attributed as something deviant and unwanted. Due to a loss of role models 

it was hard to imagine what a queer life could be like, except as a cause of unhappiness. 

In some sense, the informants express being disoriented from heteronormative lines as 

(the promise of a happy heteronormative) life is “over”. At the same time, the informants 

also express relief and joy as they talk about going astray from heteronormative bearings. 

Thus, being disoriented can potentially also be a new starting point when one, free of 

expected directions in life, re-orientate to other possible life courses.  

 The informants’ experiences show how the Internet affords possibilities of positive 

representations of queer lives. Online LGBTQ communities are also reachable through 

the Internet, and in some sense in the informant’s lives, thus representing a possible new 

beginning of (a queer) life.   

 

3. Digital closets  

In the era of social media new tools for seeing and being seen have been introduced and 

the act of sharing is a central aspect of participation in online communities (cf. Marwick 

& boyd 2014:1052). However, despite an increase of queer visibility and acceptance in 

the Swedish society, individuals may still feel a need for concealment of ones’ sexual 

orientation. This chapter is about the informants’ strategies to handle expectations of 
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sharing and strategic decisions on what, where, for whom disclosures regarding sexual 

orientation can be made. The material shows that sharing personal information regarding 

sexual orientation and expressions of being queer, heavily depends on the imagined 

audience in different social media sites. Most of the informants express that they regard 

Facebook as a heteronormative space, even if queer groups also can take form within the 

digital environment as a whole. As such, Facebook is seen as a problematic space with 

great risks of context collapses to occur (cf. Marwick & boyd 2010; Vitak 2012; Duguay 

2014), thus creating a need to adjust and limit one’s self-presentation to fit multiple 

audiences. This chapter shows examples of how the informants apply multiple self-

presentations in relation to the imagined audience in different digital environments. 

 The informants use of digital functions, and selective self-presentation can be 

described as creating a “digital closet” (Phillips 2010). “The closet” as a metaphor 

describes queer oppression, pointing at the denial and concealment of queer people 

(Sedgwick 1990:71; also see Brown 2000). However, in the informants' stories, the closet 

is not only used as a symbol of concealment. It is also present as a spatial construction 

that takes on different shapes in relation to the level of privacy needed (cf. Brown 2000). 

Digital closets are constructed as a flexible space, and the level of disclosure and visibility 

can be managed by using digital functions at hand in different digital environments. The 

informants strategically and continuously take control of what, when and how things 

should be made visible. The chapter shows that being open in the social media-era is a 

matter of social context, time and space (cf. Valentine 1993) where openness is possible. 

Thus, openness is something far more complex than a binary division of being in the 

closet, or having come out of it. Rather the informants’ stories exemplifies being out as 

ongoing, context bound negotiations. 

 

4. Grindr: Proximity and distance 

At the end of the 2010s geographical location-aware mobile devices are a common form 

of online dating. This chapter focuses on how metronormative bearings are being formed 

through the app Grindr. Although a worldwide user base the app is mainly marketed 

towards gay men in urban areas. Overall, ideas of queer identity as inseparable from an 

urban life are often conveyed in marketing for the app. The chapter also shows how 

interactions through geolocative apps like Grindr are deeply intertwined with offline 
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spaces and relationships. At the heart of Grindrs function are proximity and distance. 

Grindr, like many other geolocative apps functions through a so-called location-based 

algorithm. This means that who is visible and accessible through the app is determined 

by the users' position in geographical spaces in relation to where other users are 

geographically located. How the app works in practice is thus dependent on the number 

of users in different geographical contexts.  

 Regardless that most of the informants are not living in urban areas, and thereby more 

likely face longer distances between the visible users in the apps interface, the informants 

still express the app as important and desirable. In this sense I argue that the application 

above its function, or rather perceived malfunction, still function as an orientation device 

for gay men, thus making it important for the informants’. However, their geographical 

locations often place the desired distance – “zero feet away” – out of reach. The 

informants’ experiences of using the app is that it is being optimized for larger cities and 

in relation their own local context is perceived as peripheral and less status-filled. 

Concepts of a certain kind of gay life are visible in the material and the informants relate 

to this normative direction in understanding their own local context. The informants 

therefore express feelings of being peripheralized, instead longing to urban cities like 

Stockholm and Berlin. An urban gay lifestyle is also what is communicated in the app's 

marketing material. Thus, in the informants' stories, an already well-trodden direction 

towards urban cities is made visible. 

 

5 Out in the Country 

This chapter is about how four thematical rural LGBTQ Facebook groups, and rotating 

curated Instagram accounts, are used as platforms challenging and questioning dominant 

notions of where and how to live a happy queer life, re-negotiating understandings of rural 

and sparsely populated areas in Sweden. This chapter also includes examples of how rural 

areas are made important for the formation of (mainly) queer and lesbian orientations. 

 Queer/lesbian visibility is a central strategy used in the observed groups and rotating 

accounts. For example, by using hashtags or in the entry description making claims that 

practices like chopping wood is a lesbian practice, or even calling the wood itself “lesbian 

wood”, these practices and objects are made into possible reference points for a 

lesbian/queer identity. It can also be seen as an act of re-claiming space where queer and 
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lesbian bodies traditionally have been regarded as “out of place”. Overall the groups and 

accounts different practices for queer/lesbian visibility in rural spaces creates a visible 

trajectory of queer representations in rural areas.  

 Re-negotiations about geographical space and queer identity in the observed groups 

and accounts to a great extent depend on the affordances of the digital. Digital platforms 

transcend geographical boarders, making it possible to gather people from rural areas all 

across the country. To organize in co-created accounts is a common way to organize 

thematical queer rural social media accounts. It can be seen both as a democratic way of 

organizing the space, but also functions as a wider political strategy. This makes it 

possible to exchange experiences and share narratives about living as queer people in 

these areas thus making it possible to mobilize around a joined political agenda based on 

shared experiences. By exchanging experiences in entries in the Facebook group, or 

expressed in the participants individual narratives on rotating curated Instagram accounts, 

these experiences can be viewed as part of a bigger narrative and thus, in the style of a 

common strategy in the feminist movement, making the “personal political”.  

 A will to show and emphasize a positive image of everyday queer/lesbian life in rural 

areas is portrayed in the material. This can be understood as a reaction against 

condescending ideas on the combination of rural life and happy queer lives. Idyllic images 

mainly function as positive counter-narratives, but at the same time it can also be seen as 

a reproduction of well-established urban fantasies about "the countryside". The downside 

of the idyll is thus that this version of "the countryside" can be regarded as something 

from bygone times, thus reinforcing the idea of non-urban spaces as traditional and 

unmodern. In the participants entries on Instagram; issues of power imbalance and 

exploitation of land and people in Norrland and Sápmi are made visible. These political 

narratives seemed to be more common among participants from the north of Sweden, then 

in the entries by people from the south. The participants from Norrland can thus be 

regarded as a form of rural kill joys (Ahmed 2010a; 2017), since their entries in a sense 

break a dominant idyllic narrative in the observed accounts, to a higher degree pointing 

out issues of inequality.  
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6. Digital connections  

The significance of digital development for LGBTQ people has been studied in this thesis 

within the geographical context of northern Sweden. More precisely, the empirical data 

is collected from the north of Sweden and this geographical context is central in the 

informants’ experiences of using digital environments. Starting as a thesis exclusively 

studying LGBTQ peoples’ use of digital environments, it quickly developed into a thesis 

also concerning digital and geographical spaces and in which way they are intertwined, 

interconnect and affect one another. As the study pursued other actors emerged; Internet, 

smart phones, computers, algorithms and settings of confidentiality, just to mention a few. 

Networks of human as well as non-human actors stand forth throughout the material of 

the thesis (cf. Latour 1998). The purpose of digital environments is determined by how 

they are used in a specific context (cf. Castells 2001), at the same time as functions, 

interface, algorithms amongst others, are involved in shaping how and in which way 

digital environments can be used. By understanding human and non-human actors as 

intertwined, each actor in a position to act within the network, creates a possibility to 

identify and understand meanings of these relations.  

 This thesis shows that two specific norm systems stand out as important in the making 

of space, bearing and queer orientations: heteronormativity and metronormativity. These 

systems are dominant in the making of the informants’ construction and conception of 

digital and geographical space. It is also of importance regarding queer orientations. The 

significance though differs depending on previous experience, personal relationships and 

to some degree technical skills. Variations in the material across time and space occur. 

Although the informants’ approach varies depending on other factors than 

heteronormativity and metronormativity, these are constantly present and do have an 

impact on the informants’ orientations, be it with or without awareness.  

 To conclude, my thesis shows the significance of digital, geographical, human as well 

as non-human relations and norm systems regarding the directions of queer orientations 

and its bearings. 
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