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’’[…]yes, nu ska jag få en vild arab.’’ 
En genusvetenskaplig studie av Grindr-användare 
i Stor-Stockholm



The aim of this paper is to examine how users of Grindr are experiencing and creating gender, 

ethnicity and race on the application. I interviewed six cis-male between the ages of 20-30 who 

were active on Grindr. I based my interviews and study on José Esteban Munoz theory on Queer 

and Queer Temporalities, Raewyn Connells theory on hegemonic masculinity and Sara Ahmeds 

theory on postcolonial feminism. I interviewed them about fetishisations connected to gender and 

the creating of masculinity on Grindr and how the construction of the application affect users and 

the way that they act on it. I also interviewed them about gender and the creating of masculinity 

connected to thoughts about anti-effeminacy. My informants expressed an ambivalence attitude 

towards Grindr, all of my informants talked about Grindr as a place to connect with other people 

and at the same time they talked about experiences of racism and femmephobia on Grindr.  
 
Keywords: Grindr, Genus, Maskulinitet, Feminitet, Etnicitet, Ras, Sexuell Rasism 
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1. Inledning 
’’[…]ja, det är vita muskulösa män som står i kalsonger. Som överallt i Sverige.. Bläddra i ’’QX’’ 

och det är ju vidrigt hur deras representation ser ut. Jag vet inte, gå in på Tank och du ser hundra 

vita män i vita tighta v-ringade t-shirtar och som står och kastar elaka blickar på folk som inte 

passar in. Det finns liksom överallt. Filmer också, det är samma där.’’ - Peter  
 
Jag var 14 år första gången jag blev medlem på ett forum för icke-straighta män, det var för 10 år 

sedan och jag minns att jag redan då hade en känsla av att inte höra hemma. Min första tanke var att 

jag äntligen hade hittat likasinnade, men jag blev inte långvarig på det forumet, utan jag raderade 

mitt konto redan efter första veckan. När jag var 14 år kunde jag inte sätta fingret på vad det var 

som kändes olustigt. Tiden gick och 4 år senare, när jag var 18 år använde jag applikationen Grindr 

för första gången. Sedan dess har jag använt mig av den till och från. I skrivande stund är min 

relation till Grindr inte problemfri, likt det första forumet jag blev medlem på har jag länge haft en 

känsla av att inte passa in. Det är först nu på senare år som jag har problematiserat min relation till 

applikationen och försökt att förstå denna känsla av utanförskap och vart ifrån den kommer. För mig 

har det alltid funnits en distans mellan mig och de kommersiella icke-straighta rummen, jag har inte 

identifierat mig med de muskulösa lättklädda männen på bilderna. Att bygga upp muskler och stå på 

dansgolvet i en vit tight v-ringad t-shirt som Peter beskriver i sitt citat har aldrig varit av intresse för 

mig.  
 
På Grindrs hemsida står det att applikationen välkomnar alla icke-straighta män. Med det här i 

åtanke ville jag intervjua andra användare på Grindr och se hur de upplevde ideal och normer 

kopplat till maskulinitet, femininitet, ras och etnicitet på Grindr. Jag är intresserad av hur 

föreställningar om vem som tillhör, och vem som avviker påverkar dem som använder forumet. Min 

studie består av intervjuer med sex stycken cis-män i åldrarna 20-30 som använder sig av Grindr 

och är baserade i Stor-Stockholm. Jag intervjuade dem om hur de skapar och upplever genus, 

etnicitet och ras på Grindr.  
 
Vi lever i en samtid som är mer uppkopplad än någonsin och vi skapar många relationer och 

gemenskaper över virtuella rum och platser som till exempel Grindr, vilket gör de värda att forska 

om. Applikationer som Grindr är en självklar del av flera människors vardag världen över. Förra 

året hade Grindr över 2 miljoner aktiva medlemmar om dagen och 5-6 miljoner aktiva medlemmar 
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per månad.,vilket gör den till den största applikationen för icke-straighta män (Venturebeat, 2016). 

Grindr är en applikation för män som vill träffa andra män, du skapar ett konto och väljer ut en 

profilbild, skriver en valfri presentation om dig själv och väljer vilken information om dig själv som 

du vill delge. Det är en platsbaserad applikation där de användare som kommer upp för dig är de 

som är geografiskt närmast.  
 
1.1 Syfte & Frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att se hur genus, etnicitet och ras skapas och upplevs av användare på 

dejting-applikationen Grindr.  
 
1. Hur skapar användare ideal utifrån genus, etnicitet och ras på Grindr? 

2. Hur påverkar Grindrs uppbyggnad användarnas beteenden?  
 
1.2 Disposition  
Min uppsats börjar med inledning, följt av syfte och frågeställningar. Efter det kommer mina 

teoretiska utgångspunkter som består av teorier framförda av José Esteban Munoz (2009), Raewyn 

Connell (2008) och Sara Ahmed (2011). Efter det kommer tidigare forskning som är tematiskt 

uppdelad i Grindr & online dejting, Genus: Maskulinitet & Feminitet och Ras, Etnicitet och Sexuell 

Rasism. Efter tidigare forskning kommer Metod & Material som består av halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, kodning & meningskoncentrering, urval och makt och etik. Efter metod och 

material kommer min analys/undersökning som är uppdelad i tre teman, Genus: Maskulinitet & 

Feminitet, Ras, Etnicitiet och Sexuell Rasism. Avslutningsvis kommer resultat och vidare forskning.  
 
2. Teoretiska utgångspunkter 
Mina teoretiska utgångspunkter består av teorier framförda av José Esteban Munoz, Raewyn 

Connell och Sara Ahmed, jag valde dem eftersom att alla diskuterar genus, etnicitet och ras som 

samverkande maktkategorier, men utifrån olika infallsvinklar. I min studie kommer jag att använda 

Munoz (2009) till hjälp att definiera Grindr som rum kopplat till genus, etnicitet och ras. Connell 

(2008) kommer jag att använda för att fokusera på genus och specifikt maskulinitet kopplat till mina 

informanters berättelser på Grindr och Ahmeds (2011) teorier om postkolonial feminism kommer 

jag att använda för att problematisera och se hur skapandet av genus och etnicitet hänger ihop.  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2.1 José Esteban Munoz: Queer & Temporalitet  
José Esteban Munoz beskriver i sin bok ’’Crusing Utopia: The Then and There of Queer 

Future’' (2009) hur queerhet och queer tid är något som ligger i framtiden och att nutiden inte är 

tillräcklig för queers som lever i den. Queerhet och queer tid är en alternativ tid till den straighta 

tidslinjen som är vår nutid. Nutiden är giftig och utmanade för queers och andra som inte känner att 

de tillhör majoriteten menar Munoz. Med det sagt betyder det inte att en kan vända ryggen mot 

nutiden utan det är viktigt att förstå den i relation till de alternativa temporaliteter som komma skall 

(Munoz, 2009, s. 25). Användandet av ett queert perspektiv utmanar den heteronormativa 

kapitalismen eftersom att queerhet samt en queer tid fungerar utanför den straighta tidslinjen 

(Munoz, 2009, s. 22). Nutidens HBTQ-rörelse i Väst är styrd av homonormativa intressen och 

önskningar, en av de här intressena är till exempel äktenskapet som fungerar inom den straighta 

tiden och har en tydlig koppling till förbestämda genus (Munoz, 2009, s. 21). Munoz (2009) teorier 

om temporalitet kopplat till genus, ras och etnicitet blir relevanta i min studie när jag ska undersöka 

vilken tidslinje som Grindr fungerar inom. Med hjälp av Munoz kommer jag undersöka om Grindr 

är en del av de homonormativa intressena som råder i Väst och se hur de eventuellt påverkar 

skapandet av genus kopplat till etnicitet och ras på Grindr.  
 
Med hjälp av queerteori, som Munoz definierar det, går det att likt ovan utmana bilden av den 

heteronormativa kapitalismen och äktenskapet som social institution och vad det gör om vår 

uppfattning om tid. Munoz hjälper oss även att utmana bilden av vad som ses som maskulint 

respektive feminint. Queerteori tillåter oss att koppla bort det som tillskrivs maskulint och feminint 

från det biologiska, vilket gör att cis-/transkvinnor, kan leva ut en maskulinitet på samma sätt som 

cis-/transmän, kan leva ut en feminitet. Vi behöver inte välja en form av uttryck, utan vi tillåts att 

korsa maskulint och feminint i en form av hybrid. Den här form av könsöverskridande hybrid tillåts 

i sin queera kontext men i kommersiella homosexuella rum stör den uppfattningen om hur genus 

ska ta sig uttryck (Munoz, 2009, s. 76). Queerteori ifrågasätter de kommersiella homosexuella 

rummen och hur de är formade efter en vit och bestämd maskulinitet. Bland homosexuella män 

finns det en tydlig hierarki och ett önskat maskulint ideal. I olika homosexuella rum såsom på 

dansgolv och nattklubbar går det att se hur män uttrycker sig i sin gångstil och dans, men även hur 

männen tränar upp sig till en form av hypermaskulninitet. Den här formen av hypermaskulinitet blir 

förståelig i den heteronormativa nutid som den lever i - i en queer framtid är det tillåtet att uttrycka 

sig både maskulint och feminint oavsett könsidentitet (Munoz, 2009, s. 79).  
Ett exempel på hur queera uttryck kan fungera som redskap för att bredda synen på uttryck kopplat 
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till könsidentitet går enligt Munoz att se hos uppträdande artister på till exempel gayklubbar. En 

uppträdande artist tillåts att stå ut från massan både när det kommer till könsuttryck och rasifiering. 

En rasifierad dragqueen som till exempel jobbar med både maskulina och feminina attribut och står 

på en scen och dansar blir en symbol både för den vita och hypermaskulina mannen på det sättet att 

han tillåts uttrycka sig och sin könsidentitet genom denna drag queen. Än mer blir hen en symbol 

för den grupp med människor som inte känner sig hemma i den vita och hypermaskulina världen, 

hen reser sig över den maskulina massan och blir åtrådd (Munoz, 2009, s. 79).  
 
2.1.2 Raewyn Connell: Hegemonisk Maskulinitet  
Jag kompletterar Munoz queerteoretiska ansats med Raewyn Connells sätt att förstå maskuliniteten 

som differentierade och i konkurrens med varandra. Hegemoni som begrepp kommer från Antonio 

Gramscis analys av klassrelationer och kultur. Hegemoni förklaras som den kulturella dynamik som 

gör det möjligt för olika grupper i samhället att samexistera samtidigt som en grupp behåller en 

ledande position gentemot en annan grupp i samhället (Connell, 2008, s. 115). I den här uppsatsen 

kommer jag att använda mig av Connells teori kring hegemonisk maskulinitet för att se vilka former 

av maskulinitet som tar plats på Grindr. Hegemonisk maskulinitet är enligt Connell inget som är 

fast bestämt utan för att behålla hegemonin krävs det delvis en förändring för att den typen av 

maskulinitet i framtiden ska fortsätta sin dominans. I västvärlden har vi en historia och ett 

nuvarande samhälle där den vita heterosexuella cis-mannen står för dominansen mot bland annat 

icke-straighta cis-män enligt Connell. Det här leder till en stigmatisering av de cis-män som inte 

faller inom den dominerande kategorin, den icke-straighta cis-mannen hamnar långt ner i den 

genushierarki där straighta cis-män dominerar (Connell, 2008, s. 116).  
 
Hegemonin gällande maskulinitet, vare sig du är delaktig eller står utanför den, samverkar med 

andra strukturer såsom klass, ras, sexualitet, funktionalitet etcetera. Den här samverkan mellan 

genus och andra kategorier leder till fler kopplingar mellan maskuliniteter. Det här leder till att 

individer från marginaliserade grupper kan med godkännandet av den dominerande gruppen kan få 

möjlighet att ta plats och utöva sin maskulinitet. Vilket betyder att icke-straighta cis-män har 

möjlighet att på individuell nivå ta del av vissa delar av de förmåner den hegemoniska maskuliniten 

åtnjuter. Däremot betyder det här inte att alla icke-straighta cis-män som grupp får ta del av den 

hegemoniska maskuliniteten, eller att de får det fullt ut, utan har istället kvar samma sociala 

auktoritet som innan. Det går att analysera olika typer av maskulinitet utifrån positionering/

hegemoni, dominans/underordning i samarbete med marginalisering/auktorisering. Det här eftersom 
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att varken hegemonisk maskulinitet eller marginaliserad maskulinitet har en fast form utan är en 

sammansättning av praktiker. Båda är skapade efter situationer i växlande relationsstrukturer 

(Connell, 2008, s. 119).  
  
2.1.3 Sara Ahmed: Postkolonial feministisk teori  
Genom konsumtion finns det möjlighet för subjektet att komma De andra nära inpå. Sara Ahmed 

(2011) har diskuterat fetischeringen av en avlägsen Andre/andra. Med hjälp av att konsumera 

produkter, som till exempel skönhet och mat som har association till andra platser och kulturer, har 

subjektet möjlighet att bli främlingen (Ahmed, 2011, s. 346). Det har skett en skiftning i rasismens 

uttryck och istället för att rikta fetischismen mot biologiska skillnader fokuseras det nu på kulturella 

skillnader enligt Ahmed. Ett exempel på det här är vita som passerar som svarta, genom att ta till sig 

delar av den svarta kulturen, vilket bygger på ett antagande från den vita om vad det innebär att vara 

svart (Ahmed, 2011, s. 374). Den här fetischeringen bygger på fantasier och exotisering om hur det 

är att vara de Andra och fetischeringen blir ytterligare ett sätt att reproducera det vita subjektet. Det 

vita subjektet blir den med kunskap om skillnaderna mellan den och de Andra och kan därför 

konsumera främlingen hur den vill, samtidigt som den kan träda in och ur rollen och förbli vit 

(Ahmed, 2011, s. 374).  
 
Konsumtionen av främlingen bygger på diskurser om skillnader. På grund av de här blir främlingen 

en fetisch för det vita subjektet som konsumerar. I min studie kommer jag att kolla på hur Grindr i 

sin uppbyggnad av applikationen förhåller sig till den här konsumtionen av främlingen. Är Grindr 

med och definierar skillnaderna mellan det vita subjektet och de Andra? Konsumentkulturen bidrar 

till produktionen av främlingen som en fetisch, genom att definiera skillnaderna. (Ahmed, 2011, s. 

353).  
 
Mina teoretiska utgångspunkter är samtliga intersektionella och diskuterar alla genus, ras och 

etnicitet som samverkande maktordningar. Munoz (2009) teorier om genus och temporalitet 

kommer jag att använda för att förstå Grindr som rum och vilken tidslinje och normer som råder 

där. Connell (2008) kommer jag att använda för att förstå maskulinitet och specifikt hegemonisk 

maskulinitet samt hur den påverkar och finns även bland icke-straighta cis-män. Ahmed (2011) 

kommer jag att använda för att tolka mina informanters berättelser om genus kopplat till deras 

etnicitet och ras. Jag kommer även att använda hennes teorier för att förstå Grindr som applikation 

och dens uppbyggnad utifrån tankar kring det vita subjektet och de Andra.  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3. Tidigare forskning  
3.1. Grindr & Online dejting 

Ben Light, Gordron Fletcher och Allison Adam (2008) skriver i sin artikel ’'Gay Men, Gaydar and 

the Commodification of Difference'' om Gaydar som är en hemsida för män som vill träffa andra 

män. I sin artikel diskuterar de hur hemsidan presenterar olika sätt att gå emot och ifrågasätta 

heteronormen samtidigt som den är med och bidrar till en globaliserad och kommersialiserad bild 

av manlig sexualitet. Den här studien blir relevant för mig eftersom att Grindr är ett liknande 

community som Gaydar. Gaydar likt Grindr är ett ställe för icke-straighta män att träffa varandra, 

som finns både som applikation och som hemsida (Light, Fletcher & Adam, 2008, s, 302). Det kan 

vara intressant att se hur detta påverkar användarna och deras upplevelser på Grindr och om det 

möjligen går att se ifall företagets ekonomiska vinst påverkar vilka som känner sig välkomna på 

appen. I Elizabeth A, Sharp, Cara Elliott och Anisa Zvonkovic (2011) studie ’’Young, Single Gay 

Men’s Commitment and Long-Term Partner Preferences’' intervjuar de 114 icke-straighta män 

mellan åldrarna 18-29 som alla är singlar. I deras studie kollar de på männens preferenser och ser 

efter eventuella mönster som de hittade mellan dem. Det förekommer tidigt i studien att det är den 

maskulina kroppen som föredras av majoriteten av informanterna. Ett ungt och maskulint yttre var 

det som värderades högst och det gick att se att det yttre var viktigt överlag för informanterna. 

Sharp, Elliott och Zvonkovic (2011) skriver i sin studie om den internaliserade manliga blicken som 

icke-straighta män har och drar kopplingar mellan den och den objektifiering som görs av sig själv 

men också av personer som är av intresse för att dejta. Den manliga blicken brukar en vanligtvis 

diskutera i förhållande till kvinnor och utgår därifrån hegemonisk maskulinitet. Med hjälp av den 

manliga blicken reduceras kvinnan till enbart ett objekt för cis-mannen - den manliga blicken 

fungerar som en kontroll över kvinnan som sedan internaliserar blicken. Likt kvinnor finns det 

studier som visar hur icke-straighta män internaliserar den manliga blicken på samma sätt (Sharp, 

Elliott & Zvonkovic, 2011, s. 353). Studien undersöker skapandet av sig själv i förhållande till 

andra vid dejting, vilket är ett centralt tema bland användare av Grindr i min studie.  
 
Courtney Blackwell, Jeremy Birnholtz och Charles Abbott (2015) skriver i sin artikel ’'Seeing and 

being seen: co-situation and impression formation using Grindr a location-aware gay dating app’' 

om applikationen Grindr och hur den fungerar som ett ’'safe-space'' för människor som inte har 

tillgång till gay-specifika platser eller inte vill vistas på dem. Ett ’'safe-space'' kan till exempel vara 

separatiska rum, i detta fallet för icke-straighta män. Att använda sig av applikationer som Grindr 
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och liknande har nu blivit så de flesta män som har sex med män träffar varandra, vilket betyder att 

användandet av de olika applikationerna är stort i den avsedda gruppen. Grindr fungerar på det sätt 

att det är de människorna som är runtom dig som kommer upp, rör du på dig och uppdaterar din app 

så uppdateras det vilka som kan se dig och vilka du kan se (Blackwell, Birmholtz & Abbott, 2015, 

s. 1118). Artikeln blir relevant för mig när jag ska redovisa och förklara Grindr som applikation och 

användandet av den.  
 
3.2. Genus: Maskulinitet & femininitet  
I Francisco Sanchez och Eric Vilain (2012) artikel ’’Straight-Acting Gays’’: The Relationship 

Between Masculine Consciousness, Anti-Effeminacy and Negative Gay Identity’' tar de upp 

fenomenet kring straight-acting bland icke-straighta män och förklarar hur ’’straight-acting'' är den 

grupp med män som föredras bland icke-straighta män. Begreppet straight-acting förklaras under 

rubrik ’'9.2 Begreppsförklaring’' och underrubriken ’'9.2.5 Straight-Acting'' under bilagor. De tar 

även upp hur negativa känslor mot feminina icke-straighta män uttrycks. Den här artikeln kommer 

att vara relevant för min uppsats eftersom att den pratar om hur icke-straighta män skapar 

maskulinitet respektive femininitet och strukturer som finns bland icke-straighta män som till 

exempel tar sig uttryck på Grindr (Sanchez & Vilain, 2012, s. 112). Jay Robert Clarkson och Bruce 

Gronbeck (2007) skriver i sin artikel ’’Masculinity means never having to say you’re masculine: 

Homophobia, hypermasculinity, and the struggle over visibility in the space of ’straight-acting’ gay 

men’’ om maskulinitet och hur det skapas hos icke-straighta män på hemsidan straightacting.com. 

De förklarar hur skapandet av maskulinitet är i allians med hegemonisk maskulinitet och dess 

symboler i negation till den feminina icke-straighta mannen. Som motreaktion använder de sig av 

överdrivna karakteristiska maskulina drag i skapandet av sin maskulinitet (Clarkson & Cronbeck, 

2007, s. 2368). 
 
3.3 Ras, Etnicitet & Sexuell Rasism  
Denton Callander, Christy Newman och Martin Holt (2015) skriver i sin artikel ’'Is Sexual Racism 

Really Racism? Distingushing Attitudes Toward Sexual Racism and Generic Racism Among Gay 

and Bisexual Men’' om rasism kopplad till online-dejting bland icke-straighta män. De kallar den 

här formen av rasism för sexuell rasism och förklarar att det är något som görs i en stor utsträckning 

bland icke-straighta män på deras online-dejting profiler. Det är flera som ställt sig kritiska till den 

rasism som finns på de olika dejting-profilerna, medan andra motsätter sig anklagelserna om rasism 
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och menar att det handlar om sexuella preferenser och inte rasism. Icke-straighta män brukar i större 

utsträckning än straighta män uttrycka sig efter rastypiska karakteristiska drag i sökandet av en 

partner, de brukar även nämna sina egna attribut som ögon och hårfärg i större utsträckning än vad 

straighta män gör. En del förklarar att det här beror på att icke-straighta män är mer explicita i vad 

de önskar sig hos sin partner och att det handlar om preferenser, medan andra förklarar att detta 

förstärker och reproducerar rasistiska fördomar vid sökandet av en partner (Callander, Newman & 

Holt, 2015, s 1991). Artikeln blir relevant för mig eftersom att den handlar om online-dejting bland 

icke-straighta män kopplat till ras och etnicitet, vilket är två av kategorierna som jag vill titta på.  
 
Niels Teunis (2007) skriver i sin artikel ’'Sexual objectification and the construction of whitehness 

in the gay male community’' om hur objektifieringen av den svarta mannen bland icke-straighta 

män och hur den delvis handlar om rasism och samtidigt handlar om ett sätt att skapa ett sexuellt 

community som är av och för vita. Hen förklarar att HBTQ-rörelsen blir större och att det börjar 

komma fler rum för HBTQ-personer som rasifieras, men att det kommersiella communitet är styrt 

av vita icke-straighta cis-män. Detta leder till att rasistiska fördomar och stereotyper reproduceras i 

det kommersiella communitet, genom till exempel en sexualisering av den svarta kroppen (Teunis, 

2007, s. 264). Jag tänker att den här artikel kan vara relevant för mig eftersom att den delvis pratar 

om de vita kommersiella rummen som jag kommer att undersöka och kopplar dem till sexuell 

rasism och objektifiering.  
 
4. Metod & Material  
4.1 Halvstrukturerad livsvärldsintervju  
I min metod valde jag att göra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med 6 cis-män i åldrarna 

20-30, intervjuerna bestod av 27 frågor med plats för följdfrågor, som finns att läsa som bilaga 

under rubriken ’'9.1 Intervjuguide’'. Intervjun delades upp i fyra övergripande teman som delades in 

i  kategorierna: Bakgrund/Uppvärmningsfrågor, Grindr, Genus: Maskulinitet/Femininitet och 

Etnicitet, Ras och Sexuell rasism.  
 
Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå levda erfarenheter från vardagen ur den som 

intervjuas perspektiv. Strukturen på intervjun går att likna vid ett vardagligt samtal, men det är den 

som intervjuar som styr samtalet och ber sin informant att beskriva sina erfarenheter. När jag gjorde 

mina intervjuer valde jag att göra en halvstruktuerad livsvärldsintervju eftersom att den 
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halvstruktuerade livsvärldsintervjun vill komma åt teman i informantens vardagsliv utifrån hens 

egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 19). Eftersom att jag ville komma åt användares 

erfarenheter av genus, etnicitet och ras på Grindr var den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

fördelaktig för mig då den tar hänsyn till vidsträckta berättelser om specifika inträffanden i 

informantens liv och vardag. I mina intervjuer ville jag skildra och begripa meningen i centrala 

teman hos mina informanters upplevelser och berättelser om Grindr. Min valda metod fungerade bra 

i syftet att komma åt mina informanters erfarenheter eftersom att den tillät mig att be mina 

informanter att uttrycka i detalj hur de upplever och känner när de var online på Grindr (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 46).  
 
Med hjälp av den halvstruktuerade livsvärldsintervjun ville jag behålla de beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka det som sades under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 19). Formen liknar ett vardagssamtal, men har som professionell intervju syfte att inneha en 

särskild teknik; att den är halvstrukturerad, vilket betyder att den inte är ett öppet vardagssamtal 

men inte heller ett stängt frågeformulär. Likt min intervju så bygger den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun på teman som kan innehålla förslag till frågor. Slutligen transkriberas intervjun 

och transkriberingen tillsammans med det inspelade materialet blir sedan det som analyseras (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 45). Jag valde att i början av intervjun ställa sex uppvärmningsfrågor om 

personens bakgrund dels för att göra personen i fråga bekväm vid intervjuformen men också för att 

jag vid analys av data skulle ha möjlighet att kategorisera in mina informanter. Efter att jag ställt 

mina uppvärmningsfrågor så gick jag in på uppsatsens och intervjuns tre övergripande teman, varje 

tema hade mellan 6 till sju frågor med möjlighet till följdfrågor. Innan jag valde mina teman satte 

jag mig ner och klargjorde syftet med studien för mig själv, i samband med det här gjorde jag min 

research och skaffade mig kunskap om det ämnet jag ville undersöka. Det var efter det som jag 

valde mina teman och gjorde min intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 147).  
 
4.2 Kodning & Meningskoncentrering som analys  
Intervjuerna spelades in och transkriberades samma dag som de gjordes, det här var ett aktivt val 

som jag gjorde eftersom att jag ville få med så mycket intryck som möjligt vid transkribering. Efter 

att jag transkriberat mina intervjuer valde jag att inför analysen av mina intervjuer koda det material 

jag samlat in. Som tidigare nämnt var mina intervjuer indelade i tre övergripande teman, med det 

sagt var mina intervjuer inga enkätintervjuer, vilket betyder att mina informanter och jag hoppade 

mellan olika teman under intervjuerna. Efter min transkibering läste jag igenom mitt insamlade 
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material och kodade det som var relevant efter mina teman, Grindr, Genus: Maskulinitet & 

Feminitet och Etnicitet, Ras & Sexuell Rasism. Med kodning till hjälp blev det enkelt för mig att 

veta vilka delar av mitt material som var relevant, i slutändan hade jag många sidor av utskrift och 

allt behövdes inte vid analys (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 241).  
 
I kodningen av mitt material valde jag ut ett antal nyckelord som jag sedan knöt samman till delar 

av text, det här gjorde jag för att hitta liknande uttalanden i de olika intervjuerna. I min analys av 

mitt material var det fördelaktigt att använda kodning eftersom att det gjorde mig bekant med mitt 

material på en detaljnivå, jag som satt med mycket insamlat material fick en bra överblick över 

materialet med hjälp av kodning. I mitt fall blev det enkelt att bryta ner min kodning i olika 

avsatser, först började jag med att koda utskrifterna, kolla igenom mina koder och efter det här 

omarbeta teman om det behövdes. Slutligen började jag leta efter utfall i varje valt tema (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 243).  
 
Efter att jag kodat mitt material blev mitt nästa steg att göra en meningskoncentrering av materialet, 

mitt material delades som tidigare nämnt in under mina valda huvudteman och under varje 

huvudtema fanns det underkategorier såsom ideal på Grindr, förhållande till andra användare på 

Grindr och Grindr som rum. Meningskoncentrering bygger i de flesta fall på kodning och går ut på 

att en för ihop informantens uttalanden till kortare formuleringar, vilket betyder att längre yttranden 

sammanfattas i kortare beskrivningar och huvudinnebörden av yttrandet formuleras om i färre ord 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 247). I analys av mitt material började jag med att läsa igenom alla 

utskrifter för att skapa en helhetsbild av materialet, sedan tog jag fast på de ’’naturliga’’ 

meningsenheterna som jag såg i mina informanters uttalanden. Efter att jag valt meningsenheter 

kollade jag på vilka teman som dominerade de enskilda meningsenheterna, och slutligen 

tematiserade jag uttalanden från mina informanter efter min tolkning. Med hjälp av den här 

meningskoncentreringen hade jag möjlighet att analysera mina intervjuer som både var omfångsrik 

och bitvis komplex genom att plocka ut de naturliga meningsenheterna och breda ut deras 

huvudteman (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 247). I och med den kodning och uppdelning som jag 

gjorde hade jag möjlighet att se attitydskillnader gentemot frågor om exempelvis rasifiering på 

Grindr utifrån om en själv rasifierades eller inte, det blev enkelt för mig att se likheter och 

skillnader bland mina informanters berättelser (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 246).  
 
4.3 Urval 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Jag valde att göra intervjuer med sex stycken cis-män i åldrarna 20-30 som alla bor i Stor-

Stockholm och använder sig av applikationen Grindr. Tiden på intervjuerna varierade men de var 

alla runt 40-60 minuter långa. Det var inte svårt för mig att hitta informanter som ville ställa upp, 

vilket gjorde det möjligt för mig att göra nästan alla intervjuer under en vecka. Eftersom att jag ville 

skriva om hur användare på Grindr skapar och upplever genus, etnicitet, ras och sexuell rasism var 

det viktigt för mig att få en heterogen grupp med informanter som har olika upplevelser av Grindr 

men se om det gick att plocka ut gemensamma drag i deras berättelser. Jag är medveten om att mina 

informanter är nära varandra i åldrarna, i och med den avgränsning jag gjorde till cis-män i 

ålderarna 20-30 år. Jag valde att fokusera på genus, etnicitet och ras när jag valde mina informanter 

och det var utifrån de kategorierna som jag ville ha människor med olika erfarenheter på Grindr. Jag 

valde att inkludera personer som har erfarenhet av att rasifieras, exotifieras och personer som 

identifierar sig med att vara feminina. Det här var aktiva val som jag tog när jag skulle välja 

informanter eftersom att jag ville intervjua användare som hade erfarenhet av etnicitet, ras och 

genusskapande på Grindr. Jag förstod snabbt i min studie hade jag skulle behöva göra en 

avgränsning bland mina informanter, det var därför jag valde att fokusera på cis-män i åldrarna 

20-30. Jag tror att det hade blivit ett större jobb för mig att hitta informanter om jag inte gjorde 

denna avgränsning, nu blev det relativt lätt för mig att hitta folk till min studie. Jag började med att 

skriva ut i grupper för icke-straighta män på Facebook, men där var det ingen som svarade. När jag 

inte fick några svar på Facebook, gick jag istället genom mitt jobb på RFSL Stockholm, där jag fick 

några informanter. Resten hörde jag aktivt av mig till och frågade om de ville vara med i min studie, 

vilket gjorde att jag snabbt kom upp till sex (6) stycken informanter.  
Jag bad mina informanter att själva definiera sin etnicitet, tre definierade sig som svenskar varav en 

hade erfarenhet av adoption och tre andra förklara att de hade bakgrund från Sydasien, Mellanöstern 

och Sydöstra Europa. 

 
4.4 Makt & Etik  
Innan jag började mina intervjuer var det viktigt för mig att förklara för mina informanter att det var 

en delvis öppen intervju men att jag utefter mina valda teman styrde samtalet i den riktning jag 

ville. En öppen intervju är inte lika med ett öppet samtal utan en enkelriktad dialog. Det var jag som 

ställde frågorna och mina informanter besvarade dem, det här leder till att ojämn maktbalans mellan 

mig och mina informanter. Det var jag som definierade intervjusituationen, valde intervjuämne, 

ställde frågorna och det var även om jag som bestämde vilka frågor som var värda att följas upp 

samt att jag valde när intervjun skulle avslutas (Kvale & Brinkman, 2015, s. 52).  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För mig har informanternas integritet och konfidentialitet varit viktig i transkiberingen av 

intervjuerna, dels att transkiberingen är lojal mot deras uttalanden men också att det som sägs inte 

går att spåra till dem som individer. Därför har jag gjort en anonymisering av mina informanter i 

min studie och namnen är fiktiva och har delvis tilldelats av mig. Jag gav mina informanter 

möjlighet att välja namn själva, men en majoritet lät mig välja åt dem. Innan jag påbörjade mina 

intervjuer funderade jag över om mina informanter kunde få eventuella konsekvenser på grund av 

sina uttalanden i min studie (Kvale & Brinkman, 2015, s. 100). Ett sätt att säkra mina informanter 

och det de sa till mig var att jag innan jag började min forskning försäkrade mig om att den kunskap 

jag skulle producera inte enbart tog hänsyn till det vetenskapliga värdet utan att den i den mån som 

är möjligt är till för att förbättra situationen för den grupp människor som jag valt att intervjua 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 99).  
 
Jag gav mina informanter möjligheten att läsa min studie när den var klar, vilket en majoritet var 

intresserade av.  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5. Undersökning/Analys 
5.1 Genus: Maskulinitet & femininitet  
Vi lever i en uppkopplad och virtuell värld och det finns applikationer för alla ändamål, många av 

våra relationer skapas på applikationer och mycket av vår dejting äger rum där. Applikationer går att 

likna vid datorprogram, men används främst på mobila enheter såsom mobiltelefoner och 

surfplattor (Sveriges Radio, 2011). Det var tankar kring ideal och normer på applikationen Grindr 

som gjorde mig intresserad av ämnet. Av den orsaken ville jag i min studie se på skapandet av 

genus, etnicitet och ras på Grindr. För att besvara mina funderingar valde jag som tidigare nämnt att 

göra intervjuer med sex stycken användare av applikationen.  
 
I den första delen av analysen kommer jag att beröra temat Genus: Maskulinitet & Feminitet. Först 

kommer jag att diskutera vilket genus och specifikt maskulinitet som värderas högt på Grindr, hur 

mina informanter förhåller sig till den här formen av maskulinitet och maskulinitet kopplat till en 

exotifiering av kroppen.  
 
Mina intervjuer var tematiskt indelade i Grindr, Genus: Maskulinitet & Feminitet och Ras, Etnicitet 

& Sexuell Rasism. Något av det som berördes först och som alla mina intervjuer fastställde var den 

sociala ordningen på Grindr. Med hjälp av min analys av mitt material blev ideal på Grindr snabbt 

en underkategori under huvudtemat Grindr. Efter min kodning och meningskoncentrering kunde jag 

tydligt se bland samtliga av mina informanter att det fanns en uppfattning om vad de upplevde var 

en normsnygg användare på Grindr, även om de höll med eller inte (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

247). Det gick snabbt att fastställa att den normsnygga användaren enligt mina informanter var en 

ung och muskulös cis-man. Den här bilden är även en som går att återse i Sharp, Elliott & 

Zvonkovics (2011) studie som förklarar hur utseendet spelar en stor roll bland män som träffar 

andra män och vikten av att leva upp till det ideal som sätts (Moskowitz, Rieger, & Seal, 2009; 

Wade & Donis, 2007 i Sharp, Elliott & Zvonkovics, 2011, s. 352). Likt det ideal som beskrivs i 

Sharp, Elliott och Zvonkovics (2011) studie går det att hitta liknande beskrivningar bland mina 

informanter, när de fick frågan om vad de ansåg var idealet och normen på Grindr. Det som 

beskrevs var en lång och muskulös cis-man med stor erigad penis (Sharp, Elliott & Zvonkovics, 

2011, s. 352). 
 
’’[…]men sen är det ju väldigt baserat på sex och utseende och standardfrågan är ju frågan om mått, 
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och då vet alla givet att det handlar om, längd, vikt och kukstorlek och det är det som spelar roll.’’ - 

Viktor  
 
Citatet ovan var inget ovanligt, utan alla mina informanter hade en tydlig bild av hur genus och 

specifikt en förväntad maskulinitet tar sig uttryck på Grindr. Även om de själva var med och 

reproducerade det ideal som finns på Grindr eller inte så var alla mina informanter väl medvetna om 

den norm som råder på applikationen. Deras relation till det maskulinitetsideal som råder var inte 

problemfritt och flera av dem uttryckte en ambivalens till sitt eget genusskapande på Grindr. Det var 

specifikt två av mina informanter som uttryckte en ambivalent inställning till sitt genusskapande 

och hur det påverkade andra användare på Grindr.  
 
’’[…]jag tycker att det är jobbigt när folk ger mig komplimanger för att jag förhåller mig till en 

form av maskulinitet […] men jag tror absolut att jag är med och reproducerar en typ av 

maskulinitet genom bara min bild till exempel.[…] men liksom det kanske inte är en slump att jag 

väljer att visa upp mig på det sätt som jag gör, för det är liksom inte så att jag aktivt försöker bryta 

mot könsnormer. Så på ett sätt hittar jag väl en form av bekvämlighet i maskulinitetet, eftersom att 

jag bekräftas i det.’’ - Johannes  
 
I Johannes uttalande ovan blir de tydligt hur en platsbunden hegemonisk maskulinitet präglar även 

rum som är icke-straighta. Detta eftersom Johannes ’’vinner’’ i uppvisande av en specifik 

maskulinitet. Det gör det möjligt för Johannes att på individuell nivå ta del av en maskulinitet som 

blir dominerande i sammanhanget, på ett sätt platsbunden hegemonisk även om den marginaliserade 

grupp som han tillhör behåller sin position i den sociala ordningen (Connell, 2008, s. 119). En 

annan av mina informanter som jag intervjuade uttryckte en ambivalens till maskulinitet kopplat till 

sin egen position på Grindr så här: 

 
’' […]jag vill liksom inte bidra till det här med feminin eller maskulin[…]jag har ju aldrig fått höra 

oj vad feminin du är, eller liksom, jag har aldrig ens fått frågan.[…]jag vill ju undvika att lägga mig 

själv i något av facken för att jag inte vill vara med och reproducera det här.’’ - Jonathan  
 
Både Johannes och Jonathan förklarar att de inte vill vara med och reproducera den genusordning 

som finns på Grindr, samtidigt som de får bekräftelse av andra användare när de gör det. Jag bad 

dem och mina andra informanter att beskriva vilka användare det var som hade högt respektive lågt 
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värde på Grindr och alla var överens om hur det såg ut, och den användare som var längst upp på 

hierarkin beskrevs enligt följande:  
 
’’[…]Gärna vit, du ska ha en snygg kropp, gärna tränad och du ska vara lång, du ska ha en stor kuk’’ 

- Viktor  
 
När jag frågade mina informanter om det fanns någon grupp med människor som fick bryta det 

maskulina ideal som Viktor beskriver ovan och uttrycka sig feminint blev svaret att asiatiska cis-

män fick uttrycka en form av feminitet. Under ’’6.2 Ras, Etnicitet och Sexuell Rasism’’ kommer jag 

att diskutera den asiatiska cis-mannens roll på Grindr utifrån tankar kring hans genus kopplat till 

hans etnicitet och ras. När jag frågade mina informanter varför de trodde att han fick lov att uttrycka 

en annan form av genus än det som är ideal och norm på Grindr förklarade de flesta att han 

tillskrevs en roll som twink och med den rollen finns det ett sexuellt värde. Twink förklaras under 

’’9.2 Begreppsförklaring’’ och ’’9.2.7 Twink’'.  
 
’’[…]eftersom att man har en tanke om att det är en liten twink på 27 år som ser ut som han är 14 år 

och är jättepassiv och len.’’ - Damir  
 
Utifrån mina informanters uttalanden om den asiatiska cis-mannen och den till viss del tillåtande 

attityden mot hans feminina uttryck går det att se hur han får samma roll som den 

könsöverskridande artisten på en gayklubb enligt Munoz (2009). Han blir ett sätt för den 

hypermaskulina vita cis-mannen att uttrycka och bredda sitt genusskapande, därför tillåts han att 

uttrycka en form av femininet i en tidslinje och ett rum som styrs av en vit hypermaskulinitet 

(Munoz, 2009, s. 79). 
 
Alla mina informanter förklarade att den användare som hade högst värde på Grindr var den vita 

maskulina cis-mannen. Likt Sanchez och Vilain (2012) studie ’’’’Straight-Acting Gays’’: The 

Relationship Between Masculine Consciousness, Anti-Effeminacy, and Negative Gay Identity’’ 

förklarar mina informanter att det är vanligt att både presentera sig själv som maskulin men även att 

uttrycka en önskan om att träffa andra maskulina. Det här sker genom ett aktivt avståndstagande 

från det som är feminint kodat, eftersom att den stereotypt feminina är den minst åtråvärda (Sanchez 

& Vilain, 2012, s. 112). Hur mina informanter valde att förhålla sig till den sociala ordningen på 

Grindr skiljde sig åt, alla var medvetna om den men hade olika positioner inom den. Det visade sig 
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när de pratade om vilket förhållningssätt till maskulinitet som de själva hade när de var aktiva på 

Grindr. Något som flera av mina informanter hade gemensamt var att de valde att aktivt censurera 

bort feminint kodade attribut och intressen från sina profiltexter men även i kommunikation med 

andra. Min informant Viktor beskrev hur han väljer att censurera delar av sig själv för att passa in 

på Grindr: 
 
’’[…]i det avseende att jag censurerar bort saker från mitt liv, jag skulle nog inte säga till nån 

snubbe på Grindr att jag tycker att det är roligt med smink, jag hade nog inte sagt att jag lyssnar på 

Britney Spears ibland.’’ - Viktor 

 
Viktor var inte ensam bland mina informanter om att aktivt censurera eller undanhålla intressen från 

sin profil och i meddelanden med andra. Jonathan förklarar att: 

 
’’[…]nä, då skulle intresset för mig svalna väldigt mycket. Låt säg om jag skulle skicka massor av 

Mariah Carey-gifs för att jag vill det, till någon som är typiskt masc for masc, då skulle jag kanske 

inte vara det som den hade hoppats på och helt plötsligt lever jag inte upp till den bild av 

maskulinitet som förväntas av mig. ’’ - Jonathan

 
Både Viktor och Jonathans uttalanden om sin egen censur går att se på som en reproduktion av den 

sociala ordningen på Grindr, eftersom att de anpassar sig själva efter den sociala ordningen för att få 

ta plats, både i sina presentationer och också i kommunikation med andra användare. Utifrån Munoz 

(2009) går det därmed att se hur Viktor och Jonathans censurering bidrar till en reproduktion av den 

maskulina dominansen på Grindr (Munoz, 2009, s. 69). Med det sagt diskuterar mina två 

informanter censuren av sig själva utifrån olika erfarenheter. Viktor pratar om den utifrån genus 

kopplat till negativa känslor att inte passera och passa in som sitter i sedan en ung ålder. Han 

förklarar hur han väljer att censurera sig själv och inte dela med sig av sitt intresse för smink och att 

han uppskattar Britney Spears musik eftersom att han är van vid att bli bemött med en skepsis när 

han uttrycker intresse för det som vanligtvis kodas feminint. Istället för att gå igenom den här 

skepsis igen blir det enklare för Viktor att begränsa sig i sitt uttryck.  
 
’’[…]att en liksom backar på alla såna saker som en var van vid att få skit för. En är fortfarande 

rädd för att gå igenom såna saker igen.’’ - Viktor  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Den rädslan som Viktor beskriver över att inte passa in kopplat till maskulinitet liknar de negativa 

känslor Sanchez och Vilain (2012) diskuterar i sin studie. Sanchez och Vilain förklarar att tankar 

kring maskulinitet bland homosexuella cis-män kan bottna i en internaliserad homofobi och 

negativa känslor kopplat till att vara homosexuell (Estrada, Rigali-Otiler, Arciniega, & Tracey, 

2011: Sanches, Westefeld, Liu & Vilain, 2010; Szymanski & Carr, 2008 i Sanches & Vilain, 2012, s. 

112). De här negativa känslorna kan senare leda till en strävan efter maskulinitet där den här formen 

av censurering av sig själv kan ske i mötet med en annan människa, speciellt om det är ett möte för 

dejting eller för sex. Den här formen av censur kan ta sig uttryck likt det mina informanter beskriver 

eller så kan den yttra sig på så vis att en person väljer att uttrycka typiskt maskulina attribut, som till 

exempel ett intresse för sport eller att föredra öl framför drinkar. Det här är några sätt för den 

homosexuella mannen att leva upp till en önskad maskulinitet (Sanches & Vilain, 2012, s. 12). Om 

Viktor och hans val av censur var kopplat till att inte passera i heterosexuella rum, handlade 

Jonathans censur om något annat.  
 
Under vår intervju frågar jag om han känner att han måste leva upp till en viss typ av maskulinitet 

för att få ta plats på Grindr, men också för att få uppmärksamhet och bekräftelse i form av 

meddelanden. Jonathan förklarar för mig att han måste leva upp till en viss typ av maskulinitet, som 

macho och manlig, eftersom att den kopplas ihop med hans etnicitet och förväntad rasifiering av 

honom. Han berättar för mig att han har rötter i Mellanöstern och att det påverkar hans skapande av 

genus på Grindr. Han förklarar att andra användare på Grindr ser honom som en maskulin och 

dominant man och att folk oftast hänvisar till hans rötter i Mellanöstern när de kommenterar hur han 

ser ut.  
 
’’[…]de här kommentarerna: ’’ja, en kille från Mellanöstern’’ de handlar om just det, folk som 

exotifierar på det sättet ser ju just oss som maskulina, dominanta[…]det bästa på Grindr är ju att 

vara maskulin, det är ju det alla letar efter. Någon som inte är femme, så om du då har den looken, 

då blir du per automatik definierad som maskulin och dominant och då godkänns du liksom av den 

vita normen.’’ - Jonathan  
 
Det Jonathan pratar om här är delvis ett godkännande av den vita normen som råder på Grindr, att 

om han lever upp till bilden av den maskulina och dominanta mannen från Mellanöstern får han ta 

plats på Grindr, då har han till och med en given plats i den sociala ordningen på Grindr. Det här 

kräver att han lever upp till den rasifierade maskulinitet som förväntas av honom och att han som 
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han själv beskriver där uppe väljer att censurera sig själv i kommunikation med andra och väljer 

därför att till exempel inte skicka Mariah Carey-gifs, eftersom att det kopplas ihop med att vara 

femme och uppträda feminint. Bakom Jonathans citat går det tydligt att se hur Grindr likt resten av 

det samhälle vi lever i styrs av en vit norm, som Jonathan själv pekar ut i citatet ovan. Den här 

formen av rasism som Jonathan upplever på Grindr handlar om en fetischering, eller, exotifiering 

om jag ska använda Jonathans egna ord. Den här exotifieringen bygger på fantasier om de Andra 

och hur de Andra ska vara. Utifrån Ahmed (2011) går det att se hur den exotiferingen som Jonathan 

möter på Grindr blir ytterligare ett sätt att reproducera det vita subjektet på Grindr (Ahmed, 2011, s. 

374). Den här formen av exotifiering som beskrivs av Jonathan är inget som är unikt för den 

Svenska kontext som jag valt att göra min studie i, utan det är något som händer i stora delar av 

världen där Grindr används.  
 
När jag gick in i min studie gjorde jag det med en deduktiv ingång, jag hade en hypotes om att 

skapandet av genus skiljde sig åt beroende av andra samverkande maktkategorier. Med hjälp av 

kategoriseringen av mina informanters meningar såg jag snabbt att min hypotes stämde, det var 

tydliga skillnader bland mina informanter hur de relaterade till skapandet av genus och specifikt 

maskulinitet beroende på om de rasifierades eller inte. Med hjälp av min kategorisering och 

meningskoncentrering kunde jag sammanställa alla mina sidor av utskrivet material till ett 

textdokument (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 247).  
 
5.2 Ras, Etnicitet & Sexuell Rasism  
Jonathans citat om exotifiering och förväntningarna på honom utifrån en rasifierad maskulinitet 

leder oss in på temat ’'Etnicitet, Ras och Sexuell Rasism’' som var en av mina teman under 

intervjuerna. Likt det förgående temat kommer det att vävas in och beröra även genus, men också 

Grindr i det här stycket av analysen. I den andra delen av analysen kommer jag att diskutera sexuell 

objektifiering kopplat till ras och etnicitet på Grindr, vilka som värderas högt respektive lågt i 

termer av ras och etnicitet på Grindr och om Grindr som applikation påverkar användarna att agera 

rasistiskt.  
 
Jonathans upplevelser av exotifiering på Grindr var inget som var unikt för honom, utan det var 

något som andra informanter också tog upp och diskuterade under sina intervjuer. Till och med de 

informanter som inte hade egna levda erfarenheter av att exotifieras beskrev i sina intervjuer hur de 

upplevde att den här formen av exotifiering tog sig uttryck på Grindr och genom användares 
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profiler. HBTQ-spektrat styrs av en vit norm, vilket det har gjort tydligt sedan 1970-talet, speciellt 

bland gruppen icke-straighta cis-män. Innan Stonewall och hiv-epedemin gick det att se en större 

mångfald bland icke-straighta cis-män (Teunis, 2007, s. 264). Därför är det inte konstigt att alla 

mina informanter hade något att säga om rasism och hur den manifesterar sig på Grindr. På grund 

av den vita normen inom HBTQ-spektrat fortsätter frågor om rasism och sexuell objektifiering att 

bli ignorerade, ibland blir problemen till och med förnekade inom communityn (Teunis, 2007, s. 

264).  
 
Sexuell objektifiering kan ta sig uttryck på ett flertal olika sätt, i min studie och bland mina 

informanter var det tydligt att den sexuella objektifiering de pratade om var starkt kopplat till 

etnicitet och ras. Mina informanter pratar till exempel om exotifiering, som är en sexuell 

objektifiering grundad i rasistiska förutfattade meningar om de Andra (Ahmed, 2011, s. 346). 

Sexuell objektifiering är en exploatering av en annan människas kropp, eftersom att det tillslut 

endast handlar om människans fysiska kropp och inte individen. Den här objektifieringen 

avhumaniserar individen och förminskar den till enbart en kroppsdel, som till exempel en penis. 

Tillslut spelar det ingen roll vem penisen sitter på, den kan sitta på vem som helst, så länge den går 

med på det som önskas av den (Teunis, 2007, s. 266). Sexuell objektifiering blir ett sätt att 

avhumansiera individer i samma stund som de görs till produkter av de som objektifierar 

(Nussbaum i Teunis, 2007, s. 266).  
 
En vanlig sexuell objektifiering av den svarta mannen är kopplad till hans penis och att han ska ha 

en större penis än genomsnittet. Vita män uttrycker en önskan för svarta män på grund av 

föreställningen om en större penis. Bakom tankarna kring penisstorleken kan en därmed utläsa 

tankar kring en hypersexualitet som gynnar den vita mannen och hans njutning (Teunis, 2007, s. 

267). Förutfattade tankar kring en individs kropp och sexualitet kopplat till dess etnicitet var något 

som var vanligt förekommande i mina intervjuer. Det var ingen av mina informanter som själv sa att 

de uttryckte en önskan kopplat till en etnicitet. De alla hade däremot tydliga uppfattningar om hur 

den sexuella objektifieringen på Grindr gick till, antingen efter egna levda erfarenheter eller vad de 

läst sig till genom andra användares profiler.  
 
Som tidigare nämnt berättade min informant Jonathan om den sexuella objektifiering, eller  

exotifiering som han väljer att benämna den som han möter dagligen. Han förklarade i min intervju 

hur vita män har skrivit till honom och beskrivit sina sexuella fantasier om honom som en ''vild 
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arab’' fastän Jonathan inte har någon arabisk bakgrund. Ahmeds (2011) teorier om fetischeringen av 

främlingen blir tydliga i det här uttalandet. Jonathans roll som den Andre definieras utav det vita 

subjektet. Det vita subjektet som inte ens bryr sig om Jonathans faktiska bakgrund - han har 

definierat Jonathan som en ''vild arab’' efter hans förutfattade meningar om Jonathan kopplat till 

hans utseende och en etnisk tillhörighet som han inte har. Det här leder sedan till förutfattade 

meningar om Jonathans sexualitet utifrån det vita subjektets egna fantasier (Ahmed, 2011, s. 353).  
 
’’[…]jag fick såhär ett meddelande från någon som sa: ’'min kille är också arab…’' För det första 

jag är inte arab? ’'Jag vill bli dominerad av två stycken araber.’' Då blockade jag direkt. Det är ofta 

jag får såna kommentarer, folk som tänker: ’'yes, nu ska jag få en vild arab’'.’’ - Jonathan  
 
Jonathans kommentar ovan är ett tydligt tecken på att individen som blir utsatt för sexuell 

objektifiering avhumaniseras och glöms bort. Det som är viktigt för den vita mannen blir hans 

fantasi om Jonathan utifrån hans rasistiska fördomar som han har om honom (Teunis, 2007, s. 267). 

Det blir också tydligt utifrån Ahmed (2011) hur den vita mannens fantasier om Jonathan är ett sätt 

att komma nära de egenskaper som han själv inte besitter. Genom att använda uttryck som ’’vild'' 

för att beskriva Jonathan visar han på det som han inte är, samtidigt som han skapar en bild av 

Jonathan som de Andra. Jonathan får bli en symbol för det som fattas den vita mannen, i det här 

fallet närhet till det vilda (Ahmed, 2011, s. 360). Det som händer när den vita mannen beskriver 

Jonathan är att han gör sig själv till den som besitter kunskapen om vad skillnaden är mellan det vita 

subjektet och De andra (Ahmed, 2011, s. 374). Differentieringen mellan det vita subjektet och de 

Andra visade sig på olika sätt i mina intervjuer, tre utav mina informanter uttryckte att de ofta får 

frågor om deras etnicitet och förklarade hur de möts av ifrågasättanden när de berättar att de är 

svenska. Frågor som ''men vart kommer du ifrån egentligen?’' var något de ofta fick tillbaka som 

svar.  
 
’’[…]jag har inte skrivit ut min etnicitet, jag har valt att inte skriva ut det eftersom att jag oftast får 

frågan såhär, vart kommer du ifrån och grejer, och jag känner liksom att hela mitt liv har folk frågat 

vart jag kommer ifrån. Jag kommer ju från Sverige liksom, jag är född i Göteborg.’’ - Johannes  
 
Även min informanter Peter och Jonathan berättar att de möts av ett ifrågasättande av andra 

användare på Grindr, alla tre hanterar frågan om ’'vart de kommer ifrån egentligen?'' olika. Peter 

berättar tidigt för mig i sin intervju att det är viktigt för honom hur han presenterar sig själv i sin 
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profilbild, eftersom att han är trött på att bli bemött av ett ifrågasättande.  
 
’’[…]jag är väldigt mån om att min bild ska ha en västerländsk ton, för jag vet att jag oftast får 

frågor om min hudfärg i meddelanden[…]det är viktigt att det finns något speciellt i klädstilen, den 

är viktig. Att den ser ordentlig och proper ut.’’ - Peter  
 
Det går att se på Peters uttalande som en strategi för att underlätta för sig själv på Grindr och slippa 

frågor som han inte är bekväm med. Likt Jonathan och Viktors censur av sig själva kopplat till deras 

genus som nämnt i tidigare avsnitt, går det även att se hur Peters tanke om att hans profilbild ska ha 

en västerländsk ton är med och bidrar till den vita dominansen och den sociala ordningen på Grindr. 

Väljer en att se bortom kontexten Grindr går det även att se hur en västerländsk ton kopplas ihop 

med att se ordentlig och proper ut i Peters uttalanden, vilket också är med och upprätthåller den 

sociala ordningen som finns i Väst (Ahmed, 2011, s. 374). När jag bad mina informanter att 

definiera den sociala ordningen på Grindr svarade alla att längst upp på hierarkin står den vita, 

maskulina, unga cis-mannen och efter honom varierade svaren lite, men maskulina cis-män från 

Mellanöstern och feminina cis-män från Asien räknades upp efteråt av en majoritet av mina 

informanter.  
 
Mina informanter var oense om de användare som kom efter den vita, maskulina, unga cis-mannen 

och deras eventuella plats i den sociala ordningen. Alla mina informanter placerade maskulina cis-

män från Mellanöstern högt upp i hierarkin, feminina cis-män från Asien hade inte en lika självklar 

plats, men de nämndes också av några av mina informanter. När jag frågade mina informanter om 

varför de trodde att den sociala ordningen såg ut som den gjorde och om de olika användaren inom 

hierarkin fanns där på samma premisser blev svaren varierade. Min informant Emil definierade den 

sociala ordningen på Grindr som generellt vit men att maskulina cis-män från Mellanöstern hade en 

plats där uppe likaså, när jag frågade honom om han trodde att de olika användarna fanns där på 

samma premisser svarade han:  
 
’’[…]det tror jag nog? Jag skriver ju mest.. För mig tar ju killar med bakgrund från Mellanöstern, 

liksom med det utseendet, större plats, för det är fler såna jag skriver med!’’ - Emil  
 
Emil uttrycker en osäkerhet i hans svar på om de olika användaren har sin plats på samma 

premisser. För andra av mina informanter var det mer självklart att de olika användarna på Grindr 
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inte fanns där på samma premisser, även om de hade en hög plats i den sociala ordningen. Damir 

förklarar den vita cis-mannens dominans utifrån två aspekter, först förklarar han att de olika 

användarna inte finns där på samma premisser på grund av applikationens uppbyggnad och funktion 

att en kan filtrera bort användare efter till exempel etnicitet. Senare går han in och berättar hur till 

exempel maskulina cis-män från Mellanöstern och feminina cis-män från Asien har sin plats 

eftersom att de fetischeras av den vita cis-mannen.   
 
’’[…]speciellt inte eftersom att en kan filtrera, då kan ju flera försvinna. Jag tror liksom inte att så 

många filtrerar bort vita personer. De som värderas högst är ju de vita, för det är ju inga som skriver 

’'inga vita tack’'. Bara det att folk skriver ’’inga asiater tack’' gör ju att de värderas mindre.[…]men 

de blir ju också högt värderade ibland, för att vita vill ha asiater om de har en fetisch för det.’’ - 

Damir 
 
Utifrån Damirs uttalanden går det att se hur den roll som den asiatiska cis-mannen får definieras 

utav den vita cis-mannen och hans begär. Genom den fetischering som sker av den asiatiska cis-

mannen blir han en symbol för den vita cis-mannen som tillåts uttrycka sig och sin könsidentitet 

genom honom. Samtidigt som han likt den svarta drag-artisten i Munoz (2009) studie blir en 

symbol för människor som inte passar in eller känner sig hemma i den vita och hypermaskulina 

världen som äger rum på Grindr (Munoz, 2009, s. 79). Den här ambivalensen om en så vill kalla det 

som beskrivs i Munoz (2009) beskrivning utav den svarta drag-artisten gick att utläsa i mötet med 

Jonathan. Tidigt i intervjun förklarar han hur han fetischeras genom att göras till något exotiskt av 

andra användare på Grindr. Samtidigt som han uttrycker en irritation över det förklarar han att han 

ibland kan gilla det.  
 
’’[…]det blir ändå jobbigt att en människa alltid ska lyfta de här sakerna, det blir liksom lite som att 

folk är såhär ’'yes, nu ska jag såhär pröva det här och åh vad exotiskt det är..’'[…]men samtidigt 

ljuger jag om jag säger att jag inte gillar det’’ - Jonathan  
 
Eftersom att Jonathan och jag tidigt i intervjun kom in på hans ambivalenta relation till hans 

position på Grindr var det intressant för mig att veta hur han förmedlar etnicitet i sin profil, antingen 

genom den fakta han skriver ut om sig själv eller i sin profiltext, att han har bakgrund från 

Mellanöstern. Han förklarade för mig att han inte har det, att han hade det innan, men att han nu har 

tagit bort det. Däremot uttryckte andra informanter att användare på Grindr som inte är vita kan 
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vara rätt explicita i skapandet av etnicitet på Grindr och att det är vanligt förekommande att folk 

redan i sina användarnamn skriver ut om de till exempel är Asiater eller svarta. Det här var något 

som Johannes, Viktor och Damir alla påpekade.  
 
’'[…]jag tycker att folk som rasifieras har mycket större tendens att skriva ut sin etnicitet i sin 

profiltext, eller i sitt namn. Men vita är lite mer normen, så de behöver inte beskriva sin etnicitet 

som till exempel folk som skriver ut att de är svarta, latinos, eller asiater eller liknande.’’ - Johannes

 
’’[…]men liksom ibland ser en det i presentationer, till exempel när folk skriver ut ’’asian looking 

for fun’’, eller ’’big black cock looking for fun’’.’’ - Viktor  
 
’’[…]ibland skriver folk ut vilka språk de kan. Folk lägger ju ut flaggor också, vart en kommer ifrån 

liksom, så då kan en ju se det. Typ en bosnisk om de är därifrån eller kan bosniska.’’ - Damir  
 
När jag frågade dem varför de tror att folk som rasifieras generellt skriver ut och uttrycker sin 

etnicitet på olika sätt oftare än den vita, blev svaren att det handlar om en effektivisering hos 

användarna på grund av den typ av applikation som Grindr är. Jag kommer att komma in och 

diskutera det mer senare i min studie men alla mina informanter uttryckte att Grindr främst är en 

applikation som används i syfte att söka sexuella kontakter. Med det här i åtanke uttryckte 

Johannes, Viktor och Damir att den här effektiviseringen var kopplad till användares sexuella 

preferenser och att det var därför de icke-vita i större utsträckning skrev ut och skapade sin etnicitet 

på Grindr än den vita. Under min intervju hade jag frågor kopplade till sexuella preferenser, både 

generellt men jag bad även mina informanter att fundera över sina egna sexuella preferenser. Likt 

Callander, Newman och Holts (2015) studie ’’Is Sexual Racism Really Racism? Distinguishing 

Attitudes Toward Sexual Racism and Generic Racism Among Gay and Bisexual Men’’ märkte jag 

skillnader i mina svar. Det var på frågan om det handlade om sexuella preferenser eller sexuell 

rasism när en del användare kände behovet av att skriva ut sin etnicitet, eller när andra användare 

uttrycker vad de önskar eller inte önskar i form av etnicitet som mina informanter inte var enade.  
 
Att mina informanter inte var enade i frågan om sexuella preferenser och sexuell rasism kan bero på 

flera olika faktorer. Delvis kan det handla om egna erfarenheter av att rasifieras eller inte. Det kan 

också handla om diskussionen kring sexuell rasism är delad på mitten. En grupp argumenterar för 

att det handlar om sexuell rasism eftersom att människor diskrimineras i deras romantiska- och 
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sexliv på grund av deras etnicitet och ras. Vilket leder till att grupper av människor antas ta en 

förbestämd roll efter deras etnicitet och ras. Till exempel gruppen asiatiska cis-män bland icke-

straighta vita cis-män, som avläses som feminina och undergivna (e.g. Chuang, 1999; Han, 2006a, b 

i Callander, Newman & Holts, 2015, s. 1992). Det går att se utefter tankarna om femininet och 

undergivenhet kopplat till asiatiska cis-män hur det även finns tankar om vilken position de ska ta 

vid samlag, vilket i sin tur leder till tankar om att de skulle ha större risk att ha könssjukdomar 

eftersom att de förväntas bli penetrerade vid analsex. Den här formen av fördomar går även att 

applicera på de fördomar som till exempel svarta cis-män eller cis-män från Mellanöstern blir 

bemötta av utefter deras tankar kring deras etnicitet och ras när de avläses som maskulina och 

dominanta (e.g., Ayala, Bingharm, Kim, Wheeler, & Millett, 2012: Bowleg, 2012; Malebranche, 

Fields, Lawrence & Harper, 2007 i Callender, Newman & Holts, 2015, s. 1992).  
 
Andra argumenterar för att det handlar om sexuella preferenser och att människor ska ha rätt att 

välja vem eller vilka de vill inleda romantiska- och sexuella relationer med. Tankar kring individens 

fria val är ett argument som ofta används bland icke-straighta cis-män och andra sexuella minoritets 

grupper, det här på grund av att de har en lång historia bakom sig kopplat just till kampen om sina 

sexuella rättigheter. De blir fortfarande bemötta av förtryck och utanförskap kopplat till sex och 

sexualitet, vilket leder till ett motstånd bland den grupp icke-straighta cis-män som inte tycker att 

individen ska känna skam kopplat till sin sexuella lust. Tankar om sexuell rasism går här att se som 

ett hot mot den sexuella friheten (Newman & Holts, 2015, s. 1992).

 
Bland mina informanter var det också en uppdelning i svaren när de skulle definiera om de handlade 

om sexuell rasism eller sexuella preferenser. Den var inte lika uppdelad som debatten ovan, men jag 

fick inte heller ett generellt svar från mina informanter.  
 
’’[…]jag definierar det som rasism, men jag vet att det är en rätt stor diskussion och att en del inte 

tycker att det är rasistiskt. […]jag tycker att på sätt och vis att när man exkluderar en hel etnicitet så 

tycker jag att man borde vara medveten om att man är med och reproducerar rasistiska strukturer.’’ - 

Johannes  
 
’’[…]alltså, det är ju så svårt. För det blir liksom.. Det är ju båda, för de kanske har det som sexuella 

preferenser men samtidigt drar en ju alla över samma kam och då blir det ju rasistisk att man säger: 

’’jag vill inte träffa en sån eller sån.’’.’’ - Jonathan  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’’Ja, men precis. Det är liksom inte kul i verkliga livet, men jag förstår varför det finns på Grindr.’’ - 

Damir 
 
Ovan är ett urval citat som visar på de olika synsätten mina informanter hade på frågan om uttryck 

som till exempel ’’inga svarta’’, ’’inga asiater’’ eller en fetischering av en grupp med människor 

handlade om sexuella preferenser eller om det handlade om sexuell rasism. Det blir tydligt i Damirs 

svar hur uttryck som ovan skulle kunna ses på som okej i och med den differentieringen han gör på 

Grindr och det ’’verkliga livet’’ i sitt uttalande. Användandet av begreppen ’’verkliga livet’’ 

implicerar att Grindr inte skulle vara verkligt vilket leder till att uttrycken ’’inga svarta’’ eller ’’inga 

asiater’’ inte skulle vara verkliga och påverka verkliga människor. Det språk vi använder oss av och 

hur vi värderar våra ord påverkar den diskurs som vi lever i, vilket i det här fallet blir ett 

godkännande av rasistiska uttryck (Ahmed, 2011, s. 374). Det var två av mina informanter som var 

fast beslutna om att det handlade om sexuell rasism och inte om en individs sexuella preferenser. De 

andra förstod varför uttryck som ovan, eller fetischeringen av olika grupper med människor var 

problematisk. Däremot uttryckte de att det fanns en komplexitet bakom uttrycken och 

fetischeringen, de uttryckte samma ambivalens till uttryck som till exempel ’’no femmes’’ eller 

’’masc for masc’’ som är kopplat till användares genus och genusskapande på Grindr.  
 
Mina informanters inställning till diskussionen om sexuella preferenser och sexuell rasism var 

kopplad till Grindr som applikation. Alla mina informanter fastställde tidigt i sina intervjuer att 

Grindr i största utsträckning används för att knyta nya sexuella kontakter. Några av mina 

informanter uttryckte att deras syfte med sitt Grindr-användande just nu var kopplat till sex och alla 

uttryckte att de någon gång har använt Grindr i syfte att ha sex. Bland delar av mina informanter 

blev det tydligt hur sökandet efter sex, hos dem själva eller hos andra, blev ett godkännande att vara 

selektiv i sitt sökande efter någon att ha en sexuell relation med. Delvis kopplat till diskussionen om 

sina sexuella preferenser, men också på grund av Grindr som applikation och dess uppbyggnad. 

Likt Damirs uttalande om ’’det verkliga livet’’ gick det att se på liknande sätt hur Grindr fick egna 

regler, vad det här berodde på förklarades av mina informanter som att det blir lätt att skapa egna 

regler och bete sig som en vill när en sitter bakom en skärm.  
 
Det var under temat etnicitet, ras och sexuell rasism som jag märkte störst skillnad bland mina 

informanter, efter att jag kategoriserat och meningskoncentrerat materialet blev det tydligt hur mina 
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informanter var oense i sina uttalanden. Först kollade jag om det berodde på om en rasifierades eller 

inte, men efter min kategorisering märkte jag att det inte enbart var det som spelade roll i mina 

informanters inställning till frågorna om sexuell rasism. Utan det handlade även om mina 

informators generella inställning till Grindr som applikation och rum som sedan hade en delvis 

inverkan till frågorna rörande sexuell rasism (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 247).  
 
5.3 Grindr 
Mina informanters inställningar till Grindr leder oss in på det sista temat av min analys och det 

första temat i mina intervjuer, vilket var Grindr som applikation. I den sista delen av min analys 

kommer jag att diskutera i vilket syfte Grindr används, Grindrs funktioner och reklam, Grindrs 

dubbla roll och hur Grindr påverkar användarna även livet utanför applikationen.  
 
Tidigt i mina intervjuer fastställdes det att Grindr var en applikation som användes i syfte att hitta 

någon eller några att ha sex med. Mina informanter beskrev att idén om Grindr som ett virtuellt 

cruisingområde. Ett cruisingområde eller att cruisa är ett begrepp som används för att beskriva när 

icke-straighta cis-män sexraggar på varandra. Historiskt sett har cruising ägt rum utomhus eller på 

offentliga platser som till exempel bastuklubbar (RFSL, 2017). I och med den digitala eran och den 

virtuella verklighet som vi lever i nu går det att se hur även cruising och cruisingområden delvis har 

flyttats från offentliga platser till applikationer som till exempel Grindr.  
 
Likt cruisingområden innan Grindr finns det koder och uttryck på Grindr som används i syfte att 

visa sina preferenser. Dels finns det koder och uttryck skapta av användarna som har tagits upp 

tidigare i uppsatsen som till exempel straight-acting, masc for masc och femme som antingen 

används för att beskriva sig själva eller beskriva vad en letar efter. Med det sagt kommer inte 

uttrycken som användarna tillämpar enbart från dem själva. Grindr har i sin uppbyggnad gjort det 

möjligt för sina användare att skriva ut fakta såsom ålder, längd, vikt, kroppstyp, position som en 

föredrar vid samlag, etnicitet, relationsstatus, tribe (daddy, jock, twink etcetera), i vilket syfte en 

använder Grindr, ens hiv-status och när en senast testade sig för hiv (Grindr, 2017). Vad en väljer att 

fylla i är frivilligt, men det finns möjligheten att söka bland de olika kategorierna för att hitta den 

typ av användare som en letar efter, vilket betyder att en enkelt kan söka efter enbart vita, maskulina 

cis-män i åldrarna 25-30 om en vill filtrera bort de andra användarna från ens skärm.  
 
När jag diskuterade användandet av Grindr blev det tydligt att samtliga av mina informanter någon 
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gång hade använt applikationen i syfte att söka sex, eller så var det anledningen till att de använde 

applikationen för tillfället. Under förgående tema diskuterade jag användarnas attityd gentemot 

rasistiska uttalanden kopplat till sex och hur tankar kring sexuell frigörelse stod emot tankar kring 

sexuell rasism. När jag gjorde mina intervjuer ville jag därför se om syftet med Grindr som en 

applikation att knyta sexuella kontakter påverkar användarna på andra sätt.  
 
’’[…]att det är en app där folk söker sex och då kan de vara tydliga med vad de söker och att det är 

de som är på toppen av hierarkin som kan bestämma liksom vad som går an och inte. De bestämmer 

liksom spelreglerna lite.’’ - Emil  
 
I Emils citat ovan blir det tydligt att det är den användaren som är på toppen av hierarkin, som han 

uttrycker sig, som har möjlighet att definiera reglerna på Grindr. Det är han som väljer vilka kroppar 

som blir åtrådda eller inte, eftersom att det finns en inställning att Grindr främst är en applikation i 

syfte att söka sex. Det här gör att Grindr oundvikligen blir ett rum som styrs av den vita 

hypermaskulina cis-mannen och hans luster och begär (Munoz, 2009, s. 79).  
 
Eftersom att det är frivilligt hur mycket information användarna kan delge på Grindr - de behöver 

till exempel inte ha en profilbild, utan kan vara ’’huvudlös’' som mina informanter kallade det. Blir 

det möjligt för användare på Grindr att vara anonyma. Likt Blackwell & Birmholtz (2015) studie 

berättade mina informanter för mig att hur öppna profilerna är varierar beroende på vart en befinner 

sig. Generellt sätt var det mer informationsrika profiler i innerstan, både på bilder men även på fakta 

om användarna. Grindr är en applikation som är baserad på den plats en är på för tillfället, därför 

uppdateras den direkt när en öppnar appen och loggar in. Det här leder till att de profiler som 

kommer upp kan variera på några stationer med tunnelbanan. I och med den här funktionen blir det 

tydligt vilka stadsdelar som har mer anonyma profiler och vilka stadsdelar som har användare som 

använder alla funktioner av Grindr i sin presentation (Blackwell & Birmholtz, 2015, s. 1126).  
 
Några av mina informanter diskuterade valmöjligheten att vara anonym, generellt sett var det viktigt 

för mina informanter att ha en bild på de personer som de hade en konversation med. De krävde inte 

att personerna skulle ha en profilbild eller att de behövde skicka en bild i första meddelandet, men 

efter att ha chattat ett tag uttryckte de en önskan efter att få se personen som de har konverserat 

med. Men likt Blackwell & Birmholtz (2015) studie var det viktigt för mina informanter att 

möjligheten att vara anonym fanns, eftersom att de är en utsatt grupp och att alla inte har 
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möjligheten att vara öppna med deras sexuella läggning, eller med att de söker sex utan förbindelser 

på grund av den stigmatisering som finns kring sex (e.g., Conley, 2011 i Blackwell & Birmholtz, 

2015, s. 1122). Bland mina informanters kommentarer angående anonymisering stod även 

användarnas utseende ut som anledning till att ha bild eller inte.  
 
’’[…]alltså jag snackar med en kille nu[…]som tycker att det är jättejobbigt och har ingen profilbild 

och så snacka vi och han ville verkligen inte visa bild för att han tyckte det var så jobbigt eftersom 

att han hade fått så mycket kommentarer om att han inte var snygg.’’ - Peter  
 
Peter berättar om en kille som han chattar med för tillfället som valt att inte ha en profilbild, eller 

skicka någon eftersom att han fått kommentarer om hur han ser ut. Han känner sig inte bekväm att 

visa sig eftersom att han inte faller inom ramarna för det ideal som råder på Grindr, vilket Peter 

förklarar bestäms av den vita cis-mannen. Peter och andra av mina informanter uttrycker ett 

missnöje att Grindr är ett så ytligt community i den grad som det är. Den här ytlighet gör att de 

användare som inte passar in i normen blir straffade. Det här är människor som bryter mot den vita 

hypermaskulina maskuliniteten som råder i kommersiella homosexuella rum stör den uppfattning 

som finns i rummen när de kommer och ifrågasätter hiearkin och den bestämda maskuliniteten 

(Munoz, 2009, s. 76).  
 
När de normbrytande kropparna kommer in i de kommersiella homosexuella rummen blir den 

platsbundna hegemoniska maskulinitet som råder hotad, eftersom att varken hegemonisk eller 

marginaliserad maskulinitet är något som är fast, utan något som skapas efter situationer i växlande 

relationsstrukturer (Connell, 2008, s. 119). Därför behöver den platsbundna hegemoniska 

maskuliniteten upprätthålla sin position för att förbli hegemonisk. Hur den upprätthåller den här 

positionen sker på olika sätt, ett sådant sätt är genom språket. Genom att bestämma vem som är 

snygg och skriva ut vad som önskas respektive inte önskas i direkt kommunikation med andra eller 

i texten på sin profil, upprätthåller den platsbundna hegemoniska maskuliniteten, som är vit och 

hypermaskulin, sin position i den sociala ordningen på Grindr (Munoz, 2009, s. 79). Tidigt i alla 

mina intervjuer fastställde mina informanter att det var vanligt förekommande att användare 

uttryckte sina preferenser, eller sin önskan och icke-önskan om en så vill kalla det i bland annat sina 

profiltexter och även användarnamn. När jag bad mina informanter att fundera på varför det var 

såpass vanligt blev svaren olika. Några tog diskussionen från Grindr och pratade om gay-

communityt överlag som ett ytligt community, medan andra menade att det handlade om att det var 
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något som hände bakom skärm och att människor vågar agera hårdare av den anledningen. Det blev 

diskussion kring applikationens uppbyggnad och roll i uttryck som ’'inga asiater’’, ’'inga svarta’’ 

och ’'inga femmes’’, först när jag informerade om Grinds filterfunktion och att det faktiskt är 

möjligt att filtrera bland kategorier som till exempel etnicitet och tribe. Vilket gör det möjligt att 

filtrera bort folk som inte är vita och maskulina.  
 
’’[…]ja, men då skapar man ju en anpassad världssyn. Det är som att sålla bort människor på gatan 

som inte passar dig och att filtrera sitt synfält[…]det blir ju som ett sätt för applikationen att 

godkänna användarnas beteende.[…]för mig som är adopterad är jag van att många har ifrågasatt 

min svenskhet och sen ska deras syn på adoption få definiera mig.[…]jag kan inte låta en främling 

definiera mig och vem jag är, huruvida jag är svensk eller inte.’’ - Peter  
 
Peter och jag diskuterar filterfunktionen som Grindr har, förutom att den går att se på som ett 

godkännande från applikationen att uttrycka sig kränkande mot grupper av människor. Utifrån 

Ahmeds (2011) tankar om de Andra går funktionen även att se på som ett sätt för det vita subjektet 

att konsumera främlingen och de Andra, med hjälp av filterfunktionen blir det ett sätt för det vita 

subjektet att sätta på och ta av främlingen när det passar. Det vita subjektets position och förmåga 

att konsumera, skapa och att godtas är alla färdigheter som bekräftar det vita subjektet och dess 

position i förhållande till främlingen (Ahmed, 2011, s. 375). Peters citat om huruvida han är svensk 

eller inte och vem som ska definiera det, går att se som ett reproducerande av det vita subjektet som 

den som definierar skillnaden (Ahmed, 2011, s. 374).  
 
Damir beskrev Grindr som ett av de kommersiella homosexuella rummen som styrs av en vit 

hypermaskulinitet och menade på att det var därför kränkande uttryck fick ske öppet. Han beskrev 

Grindr som en förlängd arm av samhället där maskulinitet prioriteras och har sin självklara plats.  
 
’’[…]för att samhället ser ut så, Grindr är liksom en återspegling av samhället och om samhället 

lyfter maskulina killar och manliga killar. Såklart så kommer det synas på Grindr också, för det är ju 

människorna som använder Grindr. Men gayvärlden är ju så i allmänhet, det är ju en rätt 

heteronormativ stämning över den.’’ - Damir  
 
Jag bad mina informanter att fundera över stämningen som råder på Grindr och om det enbart är 

användarna som ligger bakom den, eller applikationens uppbyggnad. Ett exempel på det här skulle 
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vara filterfunktionen som jag diskuterade med några av mina informanter. Något annat som mina 

informanter tog upp och anmärkte på var den reklam som finns på Grindr.  
 
’’[…]men reklamerna som kommer upp på grindr, det är ju bara vita kroppar. precis som i 

tunnelbanan, det är liksom samma kropp och person överallt, vit man med muskler.’’ - Damir  
 
Damir lyfter reklamen på Grindr som något problematiskt. Först pekar han ut representationen 

bland modellerna på reklamen som ett problem. Senare förklarar han även hur den bristande 

representationen kan påverka vilka människor det är som tar plats på Grindr och hur de gör det.  
 
’’Ja. Men jag tror definitivt att reklamen och själva uppbyggnaden av appen påverkar hur folk 

uttrycker sig på appen och vilka som tar plats.’' - Damir  
 
Grindr är inte unik med sin marknadsföring. Som Damir påpekar är reklamen på Grindr inte olik 

den som visas i exempelvis kollektivtrafiken. Den är inte heller olik reklam som finns på liknande 

dejting-tjänster för icke-straighta män. I Light, Fletcher och Adam (2008) studie om Gaydar, som är 

en hemsida och applikation likt Grindr för icke-straighta män som vill träffa varandra för dejting, 

relationer och sex. Light, Fletcher och Adam (2008) beskriver hur grundarna bakom Gaydar blev 

mötta av kritik på grund av den reklam som de valde att presentera. Kritikerna menade på att den 

bild av icke-straighta män som de valde att visa upp var exkluderande och inte en allmängiltig bild 

av icke-straighta män. Både på Grindr och Gaydar är det snarlika reklamer med snarlika modeller 

som poserar i dem: det är vita, muskulösa unga cis-män, oftast utsmyckade med tatueringar och 

alltid med bar överkropp (Light, Fletcher & Adam, 2008, s. 306). I Light, Fletcher och Adam (2008) 

studie beskriver de hur reklamen tillsammans med funktionerna att kategorisera in sig själv efter 

den fakta en väljer att skriva ut påverkar hur användarna väljer att uttrycka sig på Gaydar. I likhet 

med Grindr har Gaydar en tom ruta på sin profil där användarna har möjlighet att skriva vad de vill, 

men även om det är valfritt vad en får skriva ut som profiltext, har en tidigare gått igenom 

faktarutan om sig själv. Vilket är betydligt mer begränsad och visar vilka användare det är som 

bekräftas och ges en självklar plats av applikationen (Light, Fletcher & Adam, 2008, s. 307). Under 

mina intervjuer gick det att se en oro över den här begränsningen och vad den bidrar med, som 

citatet ovan från Damir visar på.  
 
Utifrån de bilder som Grindr använder i sina reklamer i samspel med faktarutorna går det att se hur 
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den oro Damir och mina andra informanter uttrycker inte är obefogad. Grindr fungerar här på 

samma sätt som andra kommersiella rum för icke-straighta män och genom användandet av bilder 

på vita hypermaskulina cis-män färgas rummet och likt bilderna blir Grindr ett hypermaskulint vitt 

rum (Munoz, 2009, s. 76). När jag satt och kodade mina intervjuer ville jag se om det fanns 

skillnader i hur mina informanter såg på Grindr som rum och specifikt tryggt rum utifrån deras 

erfarenheter av genus, ras och etnicitet på Grindr. Med hjälp av min kodning gick det att se en 

liknande inställning till Grindr bland mina informanter oavsett egna erfarenheter av applikationen 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 246). Det fanns en ambivalent inställning till Grindr som rum bland 

mina informanter. Samtliga svarade nej på frågan om Grindr var en trygg plats, samtidigt som de 

uttryckte en form av glädje till Grindr och förklarade att de har haft möjlighet att knyta många 

kontakter över applikationen.  
 
’’[…]ja, jag har använt Grindr för många saker.. Jag har skaffat boende, knark, jag har skaffat ligg 

och jag har dejtat folk. Jag skulle säga att det är väldigt användbart!’’ - Viktor  
 
Även Peter som bestämt sa nej på frågan om Grindr är ett tryggt rum förklarar att han använder 

Grindr i många olika syften och att han har fått ut något av sitt användande av applikationen.  
 
’’[…]det varierar, mest tidsfördriv. Sen en dejt ibland om jag är på humör, ibland kan jag möta upp 

någon för sex.’’ - Peter  

Samtliga av mina informanter hade samma berättelser som Viktor och Peter, de sa bestämt nej på 

frågan om Grindr var ett tryggt rum, samtidigt som de förklarar att de haft stor användning för 

applikationen i sin vardag. Det går att se på mina informanters ambivalenta inställning och på 

Grindr som rum på två olika sätt, med hjälp av Munoz (2009), som tidigare nämnt går det att se på 

Grindr som ett av de vita hypermaskulina rummen. Däremot kan en med hjälp av Munoz (2009) 

tankar om temporalitet också se på Grindr som ett alternativ till den straighta tidslinjen som vi lever 

i, ett forum för icke-straighta män där de kan träffa varandra, skapa relationer sinsemellan som står 

över den straighta tidslinjen som är baserad på äktenskap och reproduktion (Munoz, 2009, s. 22). 

Det är inte av en slump att en majoritet av gruppen icke-straighta män träffar varandra online 

eftersom att virtuella platser kan fungera som ett safe-space för män som vill träffa andra män utan 

att riskera att bli påkomna som de till exempel kan bli på en gayklubb eller bar (Campbell, 2004; 

Jones, 2005; Shaw, 1997; Tikkanen and Ross, 2000; Woodland, 2000 i Blackwell & Birnholtz, 
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2015, s. 1118).  
 
Tanken om Grindr som ett safe-space kan kännas motsägelsefullt efter mina informanters berättelser 

och upplevelser, däremot är det viktigt att ha i åtanke att ungefär 70% av gruppen icke-straighta 

män träffar sina partners online. Applikationer som är baserade på geografiskt avstånd och realtid 

likt Grindr är störst bland gruppen icke-straighta män, de används främst i syften att skapa 

romantiska eller sexuella-relationer (Rosenfeld & Thomas, 2012 i Blackwell & Birnholts, 2015, s. 

1118). Av den orsaken tycker jag att det är viktigt att se på användarens inställning till Grindr som 

något som skulle vara distanserat från verkligheten utanför applikationen. Under mina intervjuer 

kom jag och mina informanter in på livet utanför Grindr och hur Grindr även påverkar där.  
 
Johannes förklarar att han har skaffat olika försvarstekniker för att skydda sig mot rasistiska 

kommentarer på Grindr, en av dem går ut på att han inte längre skriver först till människor, utan han 

väntar till människor skriver till honom. Han förklarar även för mig hur Grindr och specifikt 

användare som uttrycker sig rasistiskt på sina profiler har fått honom att bli mer medveten i till 

exempel klubbmiljöer. I likhet med Grindr där han inte skriver först till någon, väljer han att inte gå 

fram till främlingar på klubbar.  
 
’’[…]men så fort jag ser en sådan profil så blir det ju att det påverkar mitt liv även utanför Grindr, 

att jag till exempel inte vågar gå fram till folk på klubbar eller sådär.’’ - Johannes  
 
Efter kodningen av mina intervjuer kunde jag se hur en majoritet av mina informanter drog 

paralleller mellan Grindr och gayklubbar likt Johannes ovanför. Det var inte ovanligt att de drog 

paralleller för att visa på hur Grindr och gayklubbar fungerade som samma typ av rum. 

Kategoriseringen gjorde det möjligt för mig att se att en majoritet av mina informanter uttryckte 

samma olustiga känsla inför gayklubbar som de tidigare gjort för Grindr i sina jämförelser. Oavsett 

skillnaderna bland mina informanter var det här något som jag såg att en majoritet uttryckte (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 246). När jag frågade Peter vad han trodde att det berodde på, blev hans svar 

att det är samma personer som styr på gayklubbarna som styr på Grindr. Enligt Peter och mina 

andra informanter blir Grindr ännu ett av de vita hypermaskulina rummen.  
 
’’[…]gå in på Tank och du ser hundra vita män i vita tighta v-ringade t-shirtar och som står och 

kastar elaka blickar på folk som inte passar in.’’ - Peter  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Grindr är som tidigare nämnt det största virtuella rummet för icke-straighta män, miljontals 

användare loggar in på applikationen varje dag världen över. Vilket betyder att flera nya kontakter 

och relationer skapas dagligen. Med det sagt tycker jag att det är viktigt studera Grindr som rum i 

den uppkopplade tid vi lever i och kritiskt granska de normer och ideal som råder.  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6. Resultat 
Med min studie ville jag undersöka hur skapandet och upplevelser av genus, etnicitet och ras 

uttryckte sig hos användare av Grindr i Stor-Stockholm. Det var kring intervjuer med sex stycken 

cis-män i åldrarna 20-30 som jag gjorde min uppsats. Jag gjorde tematiskt indelade intervjuer, där 

mina olika teman oundvikligen kom att beröra varandra. De tre teman som mina informanter och 

jag diskuterade var: Grindr, Genus: Maskulinitet & Feminitet och Etnicitet, Ras & Sexuell Rasism.  
 
Tidigt i min studie fastställdes det ideal som råder och den normsnygga användaren på Grindr av 

mina informanter. Det var den vita unga, muskulösa cis-mannen som stod högst upp i den sociala 

ordningen på Grindr. Mina informanter beskrev för mig hur alla användare av Grindr på olika sätt 

måste anpassa sig till den cis-man som står längst upp i hierarkin. De förklarade hur han bestämde 

spelreglerna och att användare som inte delade samma status som honom var där på hans premisser. 

Det blev tydligt i diskussionerna kring genus, att mina informanters förhållningssätt till skapandet 

av genus och specifikt maskulinitet såg olika ut beroende av andra maktkategorier som till exempel 

etnicitet och ras. Något som alla mina informanter hade gemensamt var att alla använde sig av en 

form av censurering av sig själva i skapandet av maskulinitet på Grindr.  
 
Eftersom att Grindr fungerar som ett av de kommersiella icke-straighta rummen, gick det tydligt att 

se bland mina informater hur de valde att censurera delar av sina intressen som kunde kopplas ihop 

med en form av femininet. Mina informanter uttryckte att intressen som smink och Britney Spears 

var sådant som inte fick ta plats på Grindr, utan då valde mina informanter att hellre censurera bort 

de här intresserna ifrån sina profiltexter, men också i kommunikation med andra. Det blev tydligt 

hur mina informaters anpassning till den vita hypermaskulina cis-mannen var med och bidrog till en 

reproduktion av den rådande genusordningen på Grindr (Munoz, 2009, s. 21). Med det sagt spelade 

etnicitet och ras stor roll bland mina informanter i deras inställning till skapandet av maskulinitet på 

Grindr.  
 
Det var tydligt bland mina informanter att det fanns en förväntad maskulinitet hos användare som 

rasifieras på Grindr, tidigt under mina intervjuer beskrevs det en fetischering av den rasifierade 

kroppen. Bland mina informanter som rasifierades fanns det en ambivalent inställning till skapandet 

av maskulinitet på Grindr, delar av dem fick nämligen en given plats eftersom att de kunde 

fetischeras av det vita subjektet (Ahmed, 2011, s. 374). På grund av att de rasifierades fanns det 
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förväntningar på att de skulle utöva en rasifierad hypermaskulinitet, vilket ledde till att mina 

informanter som hade erfarenheter av att rasifieras på Grindr som tidigare nämnts valde att 

censurera bort delar av sig själv och sina intressen på applikationen. Alla mina informanter uttryckte 

en känsla av ambivalens till eftersom att de var medvetna om att deras maskulina närvaro påverkade 

andra användare på Grindr, samtidigt som de fick ta plats på premissen att de utövade den här 

formen av maskulinitet.  
 
Det sista temat i min analys är Grindr. Under det här temat diskuterade jag och mina informanter 

syftet med att använda Grindr, Grindrs funktioner och reklamer, den dubbla rollen som Grindr har 

och hur applikationens uppbyggnad får användare att agera rasistiskt. Den reklam som visas på 

Grindr är lättklädda unga, vita, vältränade cis-män som oftast är utsmyckade med tatueringar. Mina 

informanter diskuterade hur reklamen påverkar användarna och hur de väljer att uttrycka sig på 

applikationen, speciellt i samspel med Grindrs filterfunktion. Det här är en funktion som bygger på 

att användare kan kategorisera in sig själva efter kroppstyp, vikt, längd, etnicitet, civilstatus etcetera 

och sen kan andra användare filtrera och till exempel söka på enbart vita, muskulösa cis-män i 

åldrarna 20-25. Mina informanter beskrev hur Grindrs uppbyggnad med filterfunktionen 

tillsammans med sin reklam var med och bekräftade användarna i sitt rasistiska agerande.  
 
Med min studie kom jag fram till att Grindr fungerar som många andra rum för icke-straighta män. 

Det är den vita hyperamaskulina cis-mannen som styr och bestämmer spelreglerna för de andra 

deltagarna. Däremot är det inte alltid tydligt att det som görs är enkelt att peka ut som något 

negativt, eftersom den vita hypemaskulina cis-mannens maktposition inte alltid är självklar. 

Speciellt inte i det vita subjektets festichering av de Andra, när det vita subjektet i många fall sätter 

sig under den kropp som den fetischerar. Min studie skiljer sig från de tidigare jag hittat eftersom 

majoriteten av den forskningen har gjorts i Amerikansk eller Brittisk kontext. Jag tycker att det 

finns ett forskningsvärde i att studera Grindr i Sverige och den samtid vi lever i, där rasism 

normaliseras dag för dag.  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7. Vidare forskning 
Avslutningsvis leder resultatet in oss till den vidare forskningen. Med tanke på den tidsbegränsning 

som jag hade för att genomföra min studie valde jag att begränsa mina informanter till en grupp 

med cis-män i åldrarna 20-30 som alla använde sig av applikationen i Stor-Stockholm. På grund av 

det här finns det möjligheter för vidare forskning i ämnet, att bredda informanterna när det kommer 

till transerfarenheter på Grindr är en sådan möjlighet. Även att bredda åldern bland informanterna 

och kolla på en större åldersspann. Som tidigare nämnts var min studie lokal till Stor-Stockholm, 

vilket ger möjligheten att bredda det geografiska perspektivet och se hur skapandet av genus, 

etnicitet och ras på Grindr ser ut i andra delar av landet.  
 
Möjligheten att fokusera mer på Grindr och applikationens uppbyggnad i användarnas agerande 

hade även det varit intressant vidare forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�38



8. Referenser 
Abbott, Charles., Blackwell, Courtney., Birnholtz, Jeremy. (2015). Seeing and being seen: Co-

situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay dating app. New Media & 

Society, 17 (7), 1117-1136.  
Ahmed, Sara. (2011). Att bli främlingen. I P. De Los Reyes (Red.), Postkolonial feminism, vol. 1 (s. 

349 - 375). Ort: Tankekraft Förlag. Sverige  
Clarkson, Jay Robert., Gronbeck, Bruce. (2007). Masculinity means never having to say you’re 

masculine: Homophobia, hypermasculinity, and the struggle over visibility in the space of ’straight-

acting’ gay men. DAI-A 67 (07), 2368 -  
Callander, Denton., Newman, Christy., Holt, Martin., (2015). Is Sexual Racism Really Racism? 

Distinguishing Attitudes Toward Sexual Racism and Generic Racism Among Gay and Bisexual Men. 

Archives of Sexual Behavior, 44 (07), 1991-2001. doi: 10.1007/s10508-015-0487-3  
Connell, Raewyn. (2008). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos AB.  
Kvale, Steinar., Brinkmann, Svend., (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  
Grindr. (2017). Hämtad 2017-05-22, från https://www.grindr.com/  
Light, Ben., Fletcher, Gordon., Adam, Allisson. (2008). Gay men, Gaydar and the commodification 

of difference. Information Technology & People 21 (3), 300-315. doi: 10.1108/09593840810896046  
Munoz, Esteban, José. (2009). Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: 

NYU Press. 
RFSL. (2017). Skönare Sex. Hämtad 2017-05-16, från https://sexperterna.org/skonare-sex/

bakvagen/ 
RFSL. (2015). Begreppsordlista. Hämtad 2017-05-16, från http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/

begreppsordlista/  
Sanchez, Francisco., Vilain, Eric., (2012). ’Straight-Acting Gays’: The Relationship Between 

Masculine Consciousness, Anti-Effeminacy, and Negative Gay Identity. Archives of Sexual 

Behavior, 41 (1), 111-120. doi: 10.1007/s10508-012-9912-z  
Sharp, Elizabeht A., Elliott, Cara., Zvonkovic, Anisa., (2011). Young, Single Gay Men’s 

Commitment and Long-Term Partner Preferences. Journal of GLBT Family Studies. 7 (4), 349 - 

368. doi: 10.1080/1550428X.2011.592965  
Teunis, Niels. (2007). Sexual objectification and the construction of whiteness in the gay male 

community. Culture, Health & Sexuality. 9 (3), 263 - 276. doi: 10.1080/13691050601035597  

�39

https://www.grindr.com/
https://sexperterna.org/skonare-sex/bakvagen/
https://sexperterna.org/skonare-sex/bakvagen/
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/


Urban Dictionary (2005). masc. Hämtad 2017-05-16, från http://www.urbandictionary.com/

define.php?term=masc  
Urban Dictionary (2007). femme. Hämtad 2017-05-16, från http://www.urbandictionary.com/

define.php?term=femme  
Urban Dictionary (2004). Straight acting. Hämtad 2017-05-16, från http://

www.urbandictionary.com/define.php?term=straight+acting  
Urban Dictionary (2004). Twink. Hämtad 2017-05-16, från http://www.urbandictionary.com/

define.php?term=twink  
Venture Beat (2016). Mobile app analytics: How Grindr monetizes 6 million active users (webinar). 

Hämtad 2017-05-16, från https://venturebeat.com/2016/04/05/mobile-app-analytics-how-grindr-

monetizes-6-million-active-users-webinar/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�40

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=masc
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=masc
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=femme
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=femme
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=straight+acting
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=straight+acting
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=twink
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=twink
https://venturebeat.com/2016/04/05/mobile-app-analytics-how-grindr-monetizes-6-million-active-users-webinar/
https://venturebeat.com/2016/04/05/mobile-app-analytics-how-grindr-monetizes-6-million-active-users-webinar/
https://venturebeat.com/2016/04/05/mobile-app-analytics-how-grindr-monetizes-6-million-active-users-webinar/


9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Be om att få spela in intervjun.  

Förklaring av uppsatsprojektet och forskningsfrågan och varför intervjun görs.  

Förklara den anonymisering som kommer ske av informanterna och att det är okej att dra ut sig när 

som helst under processen.  

Bakgrund/Uppvärmningsfrågor:

1. Hur gammal är du? 

2. Vart bor du?  

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?  
Följdfråga: 
* Kan du berätta mer? 

4. Vilket/vilka kön eller könsidentitet har de personer du har sex med?  

5. Hur skulle du definiera din sexualitet? 

6. Hur skulle du definiera din etnicitet?  
 

GRINDR 

7. I vilket syfte använder du Grindr? 

8. När började du använda Grindr? Kan du berätta om hur det gick till? Vad tyckte du första 

gångerna du loggade in? 

9. Kan du berätta hur din presentation ser ut?  
- Följdfrågor: 
* Har du ändrat den sedan du började? Hur då?  
* Vad tycker du är viktigast med din presentation?  
* Har du fått kommentarer från andra om din presentation 

10. Kan du berätta om när en presentation är riktigt bra/lockande enligt dig?  
Följdfrågor: 
* Vad är det som är lockande i presentationer som denna?  
* Kollar du alltid efter detta? 

11. Hur upplever du Grindr som miljö? Vad är bra, vad är dåligt? 
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12. Känner du dig trygg på Grindr?  

Om nej: Varför det, kan du utveckla?  

Om ja: Varför det, kan du utveckla? 

13. Vilka personer har högt värde på Grindr? Vilka har lågt?  
Följdfrågor: 
* Varför tror du att det är så?  

 

Genus: Maskulinitet/Femininitet 

14. Vilken maskulinitet är vanlig på Grindr? Hur ser den ut, tar sig uttryck?  
Följdfråga: 
* Vilken är värderad högt? 

15. Vad tycker du om uttryck som ’’masc for masc’’ ’’no femmes’’ och hur de används? 

16. Hur förhåller du dig själv till maskulinitet när du är aktiv på Grindr? När du presenterar dig, 

kommunicerar med andra, kollar på andras presentationer? 

17. Hur ofta svarar folk/svarar inte?  

Följdfrågor: 
* Vad tror du att det beror på att en svarar eller inte svarar?  

18. Händer det att du inte svarar? Varför?  

 

Etnicitet, ras och sexuell rasism 

19. Vilken hudfärg/etnicitet är vanlig på Grindr? Hur ser den ut, tar sig uttryck? Vad värderas högt i 

termer av etnicitet/hudfärg? 

20. Upplever du att det finns rasism på Grindr?  
Följdfrågor: 

* hur tycker du att den tar sig uttryck?  

* har du personliga erfarenheter av att blivit utsatt? 

21. Upplever du att det finns sexuell rasism på Grindr? 

22. Vad tänker du och känner du när du läser ’’inga asiater’’ och ’’inga svarta’’?  
Följdfrågor: 
* Kan du försöka definiera vad det är du tycker är problematiskt?  
* Tycker du att det handlar om sexuella preferenser eller sexuell rasism?  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* Hur skulle du definiera dina egna preferenser och tror du att de är helt frånkopplade sociala 

strukturer? 

23. Upplever du att det är okej med uttryck som ovan på Grindr eftersom att det definieras som 

sexuella preferenser?  
 
9.1.2 Intervjuporträtt  
 
9.1.3 Viktor 
Viktor, 24 år. Jobbar med sexual politik, definierar sin sexualitet som flytande men träffar 

mestadels andra cis-män. Bakgrund i Sverige.  
 
9.1.4 Damir 
Damir, 24 år. Jobbar med kultur, definierar sin sexualitet som homosexuell. Bakgrund i 

SydöstEuropa.  
 
9.1.5 Emil 
Emil, 26 år. Studerar till teatervetare, definierar sin sexualitet som homosexuell. Bakgrund i 

Sverige.  
 
9.1.6 Johannes  
Johannes, 29 år. Jobbar som spelutvecklare, definierar sin sexualitet som homosexuell. 

Bakgrund i Sydasien.  
 
9.1.7 Jonathan  
Jonathan, 23 år. Jobbar som byggingenjör, definierar sin sexualitet som homosexuell. Bakgrund 

i Mellanöstern.  
 
9.1.8 Peter 
Peter, 25 år. Litteraturvetare, jobbar i bokhandel. Definierar sig som homosexuell. Bakgrund i 

Sverige, adopterad.  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9.2 Begreppsförklaring  
I följande stycke kommer jag att förklara vanligt förekommande begrepp i mina intervjuer eller 

uttryck som jag själv använde mig av när jag ställde frågorna, eller som används i studien.  
 
9.2.1 Top  
Top eller aktiv beskrivs oftast den person som penetrerar vid analsex (RFSL, 2017). Mina 

informanter pratar om begreppet vid frågor om preferenser och genus.  
 
9.2.2 Bottom  
Bottom eller passiv beskrivs oftast den person som blir penetrerad vid analsex (RFSL, 2017). 

Mina informanter pratar om begreppet vid frågor om preferenser och genus.  
 
9.2.3 Masc 
Masc är förkortning av det engelska ordet masculine och används oftast i textpresentationer på 

dejting-applikationer för att beskriva sitt utseende men även en form av personlighetsdrag 

(Urban Dictonary, 2005). Mina informanter pratar om begreppet vid frågor om genus.  
  
9.2.4 Femme 
Femme står för det engelska ordet feminine och används oftast i beskrivningen av en icke-

straight cis-man och hans genus (Urban Dictonary, 2005). Mina informanter pratar om 

begreppet vid frågor om genus och preferenser.  
 
9.2.5 Cis-man  
En cis-person är en som identifierar sig med det kön som den tillskrivits vid födseln, på latin 

betyder det ’'på samma sida’’ (RFSL, 2017). Det är bara när jag skrivit ut ordet cis-man i min 

studie som jag syftar till cis-män, har jag enbart skrivit man eller män, menar jag att det även 

innefattar trans-män.  
 
9.2.6 Straight-Acting  
Straight-acting är en icke-straight man som uttrycker en stereotyp maskulinitet, likt masc 

används det för att beskriva både hans utseende som personlighetsdrag (Urban Dictonary, 

2004). Mina informanter använder sig av begreppet vid frågor om genus.  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9.2.7 Twink  
En twink är en icke-straight man som har ett ungdomligt yttre, är i åldrarna 18-22 och har en 

lång och oftast slät kropp (Urban Dictonary, 2004). Mina informanter använder sig av begreppet 

vid frågor om genus och ras och etnicitet.
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