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Sammandrag 
Män som har sex med män (MSM) har i modern tid alltid sökt sig till specifika platser för att träffa 

varandra. Teknologins framsteg har gjort det möjligt att nå denna gemenskap genom ens smarttelefon, 

där den mest populära dejtingappen för MSM är Grindr. Syftet med denna studie är att undersöka 

olika lingvistiska strategier för självrepresentation på appen. Materialet som undersöks är 100 

Grindrprofiltexter vilka upphämtats från Uppsala, Mälardalsområdet samt Stockholms innerstad. 

Dessa har främst analyserats genom en kvalitativ metod med inslag av kvantitativa moment. 

Resultatet visar att texterna har gemensamma drag vilka identifieras som subjektslösa satser och 

strukna konditionalsatser, emojis, symbolspråk och engelska. Dessutom visar resultatet att det finns 

några dominerande språkliga strategier vad gäller självrepresentation, vilka är: platsindikation, 

personbeskrivning, sökande, avståndstagande samt sex. Dessa sammanfaller till stor del med tidigare 

studiers resultat. Resultatet visar även att det diskursivt framkommer en idealman, vilken också 

sammanfaller med tidigare studier om mansnormer. 

 

Nyckelord: Grindr, appspråk, nätdejting, självrepresentation, män som har sex med män, MSM 
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1 Inledning 
Platon skrev år 385 – 370 f.v.t Symposion. Den behandlar sexualitetens och kärlekens natur och den 

berättelse som fastnat mest hos mig är den som berättades av Aristofanes. Han berättade att 

människan från början var ”klumpar”, två människor hopsvetsade med varandra. Det fanns 

helmanliga, helkvinnliga och androgyna (bestående av en man och en kvinna). Gudarna kände sig 

dock hotade av dessa varelser, så de klöv dem itu. Således skapades sexualitet och kärlek. Människans 

syfte blev att vandra på jorden och hitta den människa man en gång hade suttit ihop med, först då 

kunde man bli hel.  

Mycket har hänt på ungefär 2400 år. Nya religioner uppstod som sa att homosexualitet inte alls 

var något naturligt, utan ansågs syndigt och sodomitiskt. Nya nationer bildades och etablerade 

lagsystem som gjorde homosexualitet olagligt, och klassade homosexualitet som en psykisk sjukdom. 

Det är än idag en verklighet runt om i världen, även om vi i Sverige har gjort framsteg, och det är ett 

stigma många människor tvingas hantera dagligen.  

Om man nu ska kunna hitta den som man en gång bildade en klump med så måste man ut i världen 

och leta. Det är lättare sagt än gjort, speciellt för homosexuella personer som inte är en del av 

majoritetsnormen. Genom historien har män som har sex med män behövt söka sig till särskilda 

platser eller lokaler där man kan möta sin andra halva, om det så är för resten av ens liv eller bara för 

natten. Under 1980-talet var det sådana platser som buskaget i Central Park, eller Bögringen på 

Stockholm Central, vilket tydligt skildrats i litteraturen (se Angels in America av Kushner, Torka 

aldrig tårar-sviten av Gardell). Men en dag kom internet och revolutionerade sättet människor 

kommunicerar på, något årtionde senare kom smarttelefonen och idag finns en uppsjö av hemsidor 

och appar designade för att man ska kunna hitta någon att bli ihop med eller ligga med.  

Den mest populära mobilappen för män som har sex med män (härefter: MSM) är Grindr med 

över två miljoner aktiva användare dagligen i 192 länder (Grindr.com 2017). Begreppet MSM 

används för att inkludera alla användare på appen eftersom alla inte identifierar sig som bi- eller 

homosexuella. Appen syntes i säsong 3 av den norska succéserien SKAM, vilket på ett sätt bekräftar 

dess roll som kulturell symbol för kontakt mellan MSM.  

Ett av de viktigaste redskapen människan har i mötet med en annan människa är språket, och för 

att framstå som attraktiv behöver personen tänka noggrant på hur den ska presentera sig själv. Som 

språkvetare kan man undra vilka språkliga strategier framkommer i sökandet efter kontakt. Detta är 

inte bara något som är intressant, utan också viktigt. Språkliga minoriteter får på grund av tradition 

och normer mer sällan synas i sådana här sammanhang, och därför tar jag chansen att belysa detta. 

Jag vill undersöka vilken språklig gemenskap som framkommer bland MSM på Grindr, undangömd 

för den heteronormativa majoriteten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka självrepresentation och språklig kommunikation på 

dejtingappen Grindr. Genom detta besvarar jag mina forskningsfrågor: 

 

• Vilka språkliga strategier används av Grindranvändarna för att presentera sig själva? 

• Hur kan dessa strategier tolkas utifrån teorier kring självrepresentation? 

• Vilken idealman bildas diskursivt genom profiltexterna? 

1.2 Disposition 

Studien består av sex kapitel där kapitel 1 består av inledning, syfte och frågeställningar samt denna 

disposition. I kapitel 2 redogörs bakgrunden för i tre delar, först en applikationsteknisk följt av en 

som berör gruppen MSM. Därefter presenteras studier som behandlar självrepresentation i 

vardsgslivet, på nätet samt på Grindr och dessa ligger till grund för hur resultatet analyserats. I kapitel 

3 beskrivs materialet och de beslut som tagits rörande informanternas integritet. Kapitel 4 beskriver 

metoden som använts för att analysera materialet. I kapitel 5 presenteras resultatet utifrån åtta 

kategorier, och dessa fångas upp i den avslutande diskussionen i kapitel 6. Avslutningsvis diskuteras 

vidare forskning i kapitel 7.  

2 Bakgrund 
Nedan presenteras den applikationstekniska bakgrunden som beskriver hur appen fungerar. Dessutom 

följer en redogörelse av gruppen MSM och hur de upprätthåller sin gemenskap. Därefter följer en 

teoretisk bakgrund som behandlar självrepresentation i tre kapitel.  

2.1 Applikationsteknisk bakgrund 

Grindr är en platsberoende app till smarttelefoner för MSM. Det är den mest kända och populära 

appen av sitt slag med över två miljoner aktiva användare per dag i 192 länder (Grindr.com 2017). 

Syftet med appen varierar från att hitta nya vänner, förhållande till tillfälliga sexuella kontakter. 

Grindr är uppbyggt kring ett rutnät av användarprofiler, somliga med, somliga utan, profilbild (Se 

bilaga 1 för en utförligare beskrivning med bild). Användarprofilerna dyker upp genom ett linjärt 

platsberoende; den profil som är närmast användaren geografiskt dyker upp först och sen ser man 

uppemot 60 profiler där den sista är längst ifrån en. Trycker man på en profil får man se mer 

information om den personen, och man kan även välja att chatta med den. Information fylls i av 

användaren i fråga och informationsrikedomen skiljer sig åt. Det finns två typer av informationer man 
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kan fylla i, en fast där Grindr ger alternativ man kan välja bland, och en fri. Information man kan 

välja att inkludera i den fasta delen är: ålder, längd, vikt, kroppstyp, sexuell preferens vid analsex, 

etnicitet, relationsstatus, stamtillhörighet1, vad man söker, och sexuell hälsa2. Utöver en profilbild 

och denna fasta information kan man dels välja att inkludera en kort beskrivning av sig själv i den 

fria delen av ens profil på max 250 tecken, dels ett kort användarnamn eller dylikt som även syns i 

rutnätet.  

Det finns vissa inställningar man kan göra utöver dessa som modifierar ens rutnät utifrån de fakta 

man uppgivit i den fasta informationsdelen i ens profil såsom ålder, vikt, längd och etnicitet. Appen 

plockar då automatiskt bort alla användare som faller utanför ens smak. Vill en användare exempelvis 

enbart träffa vita, vältränade västerlänningar som är över 185 cm och väger under 90 kg kommer alla 

avvikande profiler försvinna. Denna funktion är dock enbart tillgänglig för betalande användare, i 

gratisversionen kan man enbart välja att sortera genom ålder.  

2.2 Bakgrund om gruppen MSM 

Gruppen MSM har historiskt sett varit tvungna att hitta olika platser för att träffa varandra utan att 

stigmatiseras (Goffman 2014a:83). Innan internet skedde detta via speciella badhus, barer och klubbar 

och ett sätt att kommunicera sexuella preferenser var via färgade näsdukar i männens bakfickor där 

olika färger innebar olika preferenser (Jaspal 2016). När internet kom revolutionerades sättet MSM 

möttes och de kunde komma åt sitt community från sitt eget vardagsrum, vilket för många kändes 

tryggare än att bege sig ut för att träffa främlingar på barer och klubbar (Jaspal 2016). När 

mobilapplikationer som Grindr släpptes så revolutionerade detta ytterligare sättet MSM kunde 

kommunicera och träffas, då många människor i västerländska länder har en smarttelefon och direkt 

kan komma i kontakt med potentiella nya kontakter i närheten. En undersökning som Jaspal (2016) 

refererar till visar att den genomsnittlige Grindr–användaren spenderar 1,3 timmar dagligen på appen. 

Vidare så genomförde Jaspal (2016) intervjuer med olika brittiska Grindranvändare för att få deras 

åsikter om hur de konstruerar sin identitet på appen och deras generella åsikter om den. De ger alla 

en bild av att appen har ett stort sexuellt fokus och att om man avviker ifrån det så ses man som 

annorlunda eller ”farfarsaktig”. De menar också att appen är bra ur det perspektivet att den skapar 

självkänsla och självförtroende när det kommer till männens sexualitet men också en svårighet i att 

skapa meningsfulla relationer. Meningsfulla relationer kan definieras som relationer som även har 

vänskapliga band, snarare än enbart sexuella. En av de främsta anledningarna till att killar väljer att 

avsluta sina konton är just avsaknad av meningsfull kontakt. 

                                                
1 Dessa är: Bear, Clean–cut, Daddy, Discreet, Geek, Jock, Leather, Otter, Poz, Rugged, Trans och Twink  
2 HIV–status (positiv och negativ) samt den senaste månaden man testade sig för HIV. 
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Kring det språkliga har tidigare forskning gjorts kring homosexuellas tal. Jag utelämnar dock det i 

detta arbete, däremot intresserar jag mig för skrift och vokabulär. Bögar har använt ord från djurriket 

för att kategorisera sig själva i relation till varandra inom gruppen, vilket kan ses som unikt för 

gemenskapen. Anledningen till att detta nämns i studien är dels att begreppen förekommer i 

materialet, dels att det behövs för att en utomstående ska få en större inblick homosexuellas språkliga 

gemenskap kring just ”stamtillhörigheten” nämnd ovan. Detta är definitionerna hemsidan pride.com3 

(2016) ger några av de vanligaste orden: 

 

Björn (eng. Bear) – den största gruppen inom denna kategorisering. De som identifierar sig som 

björnar är storvuxna; antingen muskulösa eller överviktiga och dessutom är de håriga och skäggiga. 

Det finns undergrupper till denna såsom björnungar (eng. Cubs) vilka är unga, 15 – 30 år gamla, innan 

de blir björnar. Isbjörnar (eng. Polar bears) vilka är äldre samt vithåriga. Men också uttrar (eng. 

Otters) vilka är smala men håriga.  

Twink – Twinkbegreppet kommer inte från djurriket men är vanligt förekommande i det 

homosexuella vokabuläret och har ingen svensk översättning utan används som ett direktlån från 

engelskan. Twink definieras som en ung, smal, kille upp till 22 – 23 år gammal utan kroppsbehåring. 

Björnens totala motsats. Det finns också de som definierar twink utifrån att de även saknar intelligens 

samt mognad.  

Vargar (eng. Wolves) – En blandning mellan björnar och twinks och de identifieras genom att vara 

lätt håriga, någorlunda muskulösa samt sexuellt aggressiva.  

Giraff (eng. Giraffe) – en väldigt lång homosexuell man.  

Grisar (eng. Pigs) – är sexuellt utforskande och har preferenser som kan anses vara smutsiga.  

 

I materialet förekommer dock få träffar för dessa subgrupper. En orsak till att inte fler djur 

förekommer är att det under senare tid uppkommit nya appar vilka snarare inriktat sig mot specifika 

subgrupper, och därför kan det ha skett en förflyttning av användare (se exempelvis Scruff för 

björnar). De begrepp som förekommer mest frekvent är grisar och twinks.  

2.3 Teoretisk bakgrund 

Nedan presenteras de teorier som denna studie vilar på. Först presenteras Goffmans sociologiska 

teorier kring självrepresentation utifrån dramaturgiska begrepp samt begreppet stigma. Därefter följer 

en studie av Ellison m.fl. om självrepresentation vid traditionell nätdejting, och en amerikansk studie 

                                                
3 Notera att dessa kategorier inte är helt fast satta och definieras olika beroende på individ.  
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av Birnholtz m.fl om nätdejting genom Grindr. Avslutningsvis presenteras diskursanalys vilken 

används för att identifiera diskursen om idealmannen vilken framkommer i materialet.  

2.3.1 Självrepresentation genom dramaturgiska begrepp samt begreppet stigma 

Denna studie har till stor del påverkats av Erving Goffmans sociologiska teorier om 

självrepresentation där jag främst intresserar mig för hans tankar kring framträdande, fasad men 

framförallt stigma.  

I hans verk Jaget och maskerna (2014b) resonerar Goffman kring människans positioner i 

vardagslivet i teaterliknelser. Han fastslår att individer, när de spelar roller, förutsätter att 

observatörerna tar dem (aktören) på allvar. Grundtanken är att åskådarna förväntas tro att människan 

framför dem besitter de egenskaper hen framställer sig själv besitta (Goffman 2014b:25). Detta 

framträdande kan då alltså vara både genuint eller falskt, och motivet till varför man väljer att agera 

på olika sätt beror både på egennyttiga anledningar men också på vad aktören anser viktigt för 

åskådaren eller samhället (Goffman 2014b:26). Applicerat på Grindr och andra dejtingapplikationer 

kan man säga att det ligger i användarens intresse att framställa sig på ett så gynnsamt sätt som 

möjligt, för att kunna skapa kontakt, vilket är apparnas syfte. Goffman föreslår även att om man 

försöker spela en roll utanför ens egna genuina så kan man till slut assimileras in i den nya rollen 

(Goffman 2014b:26). Detta är av vikt då detta arbete undersöker ett relativt homogent community där 

man kan tänka att det ligger i användarnas intresse att passa in i normen.  

Kring utformningen av en användarprofil på dejtingapplikationer kan man använda Goffmans 

(2014b:97–102) ramverk kring främre regioner och bakre regioner. De främre regionerna är de vi 

agerar ut mot omvärlden, dessa är ofta begränsade i tid och utrymme (Goffman 2014b:97). De bakre 

regionerna däremot är de där vi planerar våra framträdanden. Om de bakre regionerna skriver 

Goffman ”[d]är kan man omsorgsfullt utforma de inslag i framträdandet som får det att uttrycka 

någonting utöver sig självt, där konstrueras illusioner och intryck fullt öppet.” (2014b:102). Detta, i 

ljuset av fasad och framträdande bidrar till det intressanta i att undersöka självrepresentationen på 

dejtingapplikationer. Applicerat på Grindr kan sägas att de främre regionerna är först rutnätet där alla 

användare möts, i lagret under det finns användarnas profiler, och dessa har konstruerats i den bakre 

regionen.  

Medan framträdande är flytande och kan ändras konstant är fasad snarare något fast. Den är både 

bunden till plats, men också till person. ”Som inslag i den personliga fasaden kan vi inkludera: 

insignier på ämbete eller rang; kläder, kön, ålder och raskarakteristika, storlek och utseende, hållning, 

talmönster, ansiktsuttryck, gester och liknande.” (Goffman 2014b:30). Vidare nämner Goffman 

(2014b:32) parfymeribiträden som har på sig labbrockar för att övertyga publiken att det känsliga 

arbete dessa utför görs på ett standardiserat, kliniskt och förtroendegivande sätt. I ett språkligt 
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sammanhang kan detta tolkas som att särskilda språkliga ord, konstruktioner eller strategier bidrar till 

olika former av förtroende. Till exempel kan en strategi vara att förhålla sig korrekt till 

skriftspråknormen för att vara förtroendeingivande.  

I sitt andra verk, Stigma (2014a), definierar Goffman stigma som den situation som drabbar en individ 

som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande. Han kategoriserar stigma i 

tre kategorier vilka är:  

 

• Kroppsliga missbildningar 

• Fläckar på den personliga karaktären, såsom viljesvaghet, onaturliga lidelser eller bristande 

hederlighet. Exemplifierat kan detta vara alkoholism, psykisk sjukdom samt homosexualitet.  

• Tribala stigma, vilka kan vara ens ras, nation och religion. (Goffman 2014a:12) 

 

Detta arbete kommer främst fokusera på stigmat kring fläckar på den personliga karaktären, där 

homosexualitet och andra ”onaturliga lidelser” utgör en stor grund. Kroppsliga missbildningar och 

Tribala stigma är dock också av intresse då de bidrar till skapandet av mansnormen.  

Goffman (2014a:57) nämner termen visibilitet eller perceptivitet vilken kan appliceras på 

homosexualitet eller viljan att som man vilja ha sex med andra män. Detta är, olikt en fysisk 

missbildning, något som inte syns. I dagens onlinesamhälle kan man välja att hålla sin person bortom 

det perceptiva genom att till exempel undvika att ha en profilbild för att undvika stigma kring sitt 

utseende. Däremot är sexualitet något som måste uttryckas explicit i sammanhang där flera 

sexualiteter blandas, för att kunna särskilja sitt intresse från normen. Grindr är dock en app enbart för 

MSM och därför borde kanske användarna kunna vara öppna med sin läggning. Dock tillkommer det 

en ny nivå av stigma utöver den enbart homosexuella såsom lösaktighet, otrohet och droganvändning 

(Goffman 2014a:12). 

Idag är fler personer öppna, och homosexuella har uppnått en mer juridisk jämlik status gentemot 

heterosexuella. Men det finns fortfarande många stigman att förhålla sig till, även inom gruppen som 

är öppen med sin sexualitet. Till detta tillkommer enligt Goffman (2014a:139) mansnormen vilken 

innebär att man ska vara vit, atletiskt byggd, ha frisk hy, ha en universitetsutbildning, bo i 

Nordstaterna4 samt att vara maskulin; det vill säga kunna passa in i heteronormen. Bryter man mot 

detta riskerar man att bli stigmatiserad genom att inte passa in på grund av övervikt, undervikt, 

etnicitet, geografisk hemvist/ursprung, ekonomiska förutsättningar samt att vara för feminin. 

                                                
4 Nordstaterna är i en svensk kontext inte helt översättningsbart, men det finns såklart områden i Sverige som 
kan anses mer prestigefulla än andra (jfr. ex. Rinkeby med Östermalm).  
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2.3.2 Självrepresentation genom traditionell nätdejting  

Ellison m.fl. (2006) undersöker tankar kring nätdejting från 34 användare av nätdejtingsidan 

”connect.com”5 i USA. Hon och hennes medarbetare fann tre tydliga lingvistiska strategier som 

användarna förhöll sig till på nätforumet. Dessa är små signaler, balansen mellan äkthet och 

åtråvärdhet samt trovärdighet. Dessa uppkom dels på grund av möjligheterna plattformen gav, dels 

de tekniska begränsningar forumet hade.  

Små signaler innebar att användarna fann mindre detaljer i självrepresentation viktiga, såsom 

grammatik och stavning. Att skriva korrekt uppgavs vara en förutsättning för kontakt och om 

personen inte kunde behärska skrivkonventioner så sållades de bort. En informant som upplevde 

stavfel som oattraktivt uppgav att han alltid skrev sina meddelanden i ordbehandlingsprogram innan 

han skickade dem för att inte framstå som obildad. En annan liten signal var tiden personen 

spenderade online, då det var oattraktivt att vara online för ofta, då det indikerade desperation och 

sysslolöshet. Det var också oattraktivt att vara online för sällan då det snarare indikerade ett 

ointresse av dejting (Ellison m.fl. 2006).  

Att det ska råda en balans mellan äkthet och åtråvärdhet framkommer tydligt från 

informanterna. Eftersom ett möte ansikte mot ansikte oftast är målet med nätdejting så måste 

personer ge en någorlunda rättvis bild av sig själva. En vanlig strategi som framkom var att 

presentera framtiden snarare än verkligheten, eller som en informant uppgav ”In their profile they 

write about their dreams as if they are reality.” (Ellison m.fl. 2006). Ett exempel på detta var att 

människor som kanske hade bergsvandrat en gång identifierade sig med aktiviteten trots att det inte 

var en del av deras rutin, utan snarare ett framtidsmål att ägna sig åt.  

Den sista strategin som tas upp av Ellison m.fl. är trovärdighet. Informanterna uppgav ett behov 

av att indikera trovärdighet. Detta gjordes lingvistiskt genom att ”visa” bedrifter, berättelser och 

egenskaper istället för att enbart berätta om sig själv. Ett annat exempel var bildanvändning, Ellison 

m.fl. skriver ”one participant made sure that her profile photograph showed her standing up because 

she felt that sitting or leaning poses were a camouflage technique used by heavier people.” (2006). 

För den informanten var det av absolut vikt att, enligt henne, inte bli kategoriserad som överviktig. 

Ett annat användande av just bilder och trovärdighet var att ladda upp bilder som visade bedrifter. 

Exempelvis hade en man laddat upp två bilder. Den ena bilden föreställde mannen och hans 

doktorsdiplom, det andra var mannen i bar överkropp. Dessa bilder visade enligt honom upp en 

sann och trovärdig bild av honom som utbildad och vältränad.  

                                                
5 Connect.com är pseudonym 
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2.3.3 Självrepresentation på Grindr i Nordamerika  

Mitt arbete bygger vidare på det forskningsområde om Grindr där Birnholtz m.fl. (2014) bidrog till 

att sondera terrängen. Studien genomfördes i storstadsområden samt universitetsstäder i USA och 

Kanada 2014. För att genomföra studien använde de ett datorprogram som samlade in 69 950 profiler 

för att undersöka olika data (Birnholtz m.fl. 2014). Vidare presenteras de forskningsfakta som 

Birnholtz m.fl. har tagit fram. 

Platsberoende applikationer (såsom Grindr och Tinder) till mobiltelefoner som möjliggör kontakt 

mellan okända människor har på senare tid blivit populära. Av par som har motsatt kön uppger 30 % 

att de träffats online, motsvarande siffra för par av samma kön är 70 % (Birnholtz m.fl. 2014). Genom 

mobilapplikationsdejtande försvåras dock processen av att hitta en passande partner då 

självrepresentationen ofta vilar på en profilbild samt relativt lite information. Anledningen till att 

mobildejting bland gruppen MSM blivit så populärt är att man inte kan se på en man om han är 

intresserad av andra män, och därför kan dessa applikationer möjliggöra kontakt. Att tillhöra gruppen 

MSM är dock en aspekt som folk kan vilja hålla dolt, och därför blir frågan om självrepresentation 

ytterligare intressant (Birnholtz m.fl. 2014). 

Ens fysiska utseende har visat sig vara en viktig faktor i skapandet av en framgångsrik 

dejtingprofil. Genom appar förmedlas det främst via bild men också via strukturerade element i ens 

profil. För att framstå som mer attraktiv kan därför vissa element döljas, som socioekonomisk 

bakgrund, medan andra är mindre svåra att dölja inför ett eventuellt möte såsom vikt och längd 

(Birnholtz m.fl. 2014). Rent språkligt framkommer detta även genom att skriva fram aktiviteter som 

kopplas till en hälsosam livsstil, som träning.  

Det finns ett stigma i att tillhöra gruppen MSM och många kan vilja distansera sig ifrån den genom 

att göra sin ”online-person” oidentifierbar med sin ”offline-person”. Detta på grund av att de kanske 

utforskar sin identitet eller dylikt. Men det finns också stigma kring ”slut-shaming”, det vill säga att 

man framstår som en person som ofta har sex med nya personer. Då kan personer välja att presentera 

sig själva med distans till aspekten att de söker sex. (Birnholtz m.fl. 2014) 

Vad gäller det språkliga i fritextdelen av profilen kommer Birnholtz m.fl. fram till att det inte finns 

någon direkt dominerande lingvistisk strategi kring självrepresentation. Fem språkliga strategier var 

dock mer populär och mer frekvent förekommande, vilka författarna (Birnhotlz m.fl.) definierar som: 

platsindikation, personbeskrivning, sökande, avståndstagande samt sex.  

2.4 Teoretisk sammanfattning 

Minoritetsgruppen män som har sex med mäns språkliga gemenskap och självrepresentation ska alltså 

undersökas genom dejtingappen Grindr. Goffmans teorier om självrepresentation, fasaden och 

framträdandet appliceras på Grindr, genom att använda de kategorier som Birnholtz m.fl. identifierat 
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vilka är; platsidentifikation, personbeskrivning, sökande, avståndstagande samt sex. Goffmans främre 

regioner, där användarna rör sig på appen (i rutnätet och i profilerna) samt de bakre regionerna, där 

användaren planerar sitt framträdande och fasad kommer att analyseras i detta arbete. Ellisons studie 

kommer bidra till ökad förståelse för vissa av mönstren som återkommer i mitt material, både små 

signaler, men även fenomenet kring framtiden.  

3 Material  
Nedan presenteras det material som studien bygger på och hur det samlades ihop. På grund av 

materialets känsliga natur förs även en integritetsdiskussion kring materialet.  

3.1 Material  

Materialet som ligger till grund för undersökningen är 100 slumpmässigt utvalda grindrprofiltexter. 

Dessa varierar i längd och omfång, men kan vara som mest 250 tecken långa. Detta bidrar till 

utformningen av texterna och gemensamma drag som materialet uppvisar är subjektslösa satser och 

strukna konditionalsatser, användande av emojis och symbolspråk, samt engelska.  

Profilerna som jag har samlat in har avkodats till ett pages-dokument för att möjliggöra en större 

överblick av materialet samt att kunna söka efter ord. Emojis har transkriberats till vad jag tolkar de 

att vara, men ändå hålla det beskrivande, såsom ”[dansande kvinna]”. Dessa transkriberingar har i 

mitt material angetts inom hakparenteser för att skilja dem från den vanliga alfabetiska skriften. 

Referenser som tydligt hänvisar till personernas offline-identitet har censurerats i detta arbete. Alla 

profiler har tilldelats ett nummer vilket i mina referenser kommer anges inom parentes innan 

exemplet.   

Materialet valdes ut genom att slumpmässigt välja ut profiler som innehåller svenska, då det är 

min institutions kunskaps- samt intresseområde. Profilerna hämtades mellan den 7 februari 2017 till 

och med den 11 mars 2017 i Mälardalsområdet, Uppsala men främst i Stockholms innerstad. Jag har 

själv skärmdumpat alla profiler där en majoritet av texten är svenska. På grund av min undersöknings 

begränsade omfattning har avvägningen gjorts att det insamlade materialet belyser en del av den 

språkliga gemenskap som finns på appen. Syftet är att visa på ett axplock av den språkliga 

gemenskapen snarare än att säga några generella absoluta sanningar om all kommunikation på appen. 

3.2 Integritet 

Denna studie innehåller texter skrivna av informanter som inte givit mig sitt aktiva samtycke. Men 

då Grindrs integritetspolicy uppmanar sina användare att inte skriva privat information i sina 

profiltexter, eftersom Grindr anser dem vara offentliga, fattades beslutet att kunna använda 
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profiltexterna utan informanternas medgivande. I integritetspolicyn står det: ”[r]emember that if you 

choose to include information in your profile, and make your profile public, that information will 

also become public. As a result, you should carefully consider what information to include in your 

profile.” (Grindr.com 2017) Dessutom hade Birnholtz m.fl. (2014) tagit samma beslut om 

offentlighet genom sitt universitets etiska nämnd. Information i texterna som kan avslöja 

informanternas identitet, såsom namn eller en individs längd/vikt/ålder etc. redovisas inte i detta 

arbete. Då jag själv även är en del av detta community så har jag valt profiler som jag inte har 

någon personlig kontakt med. Att jag själv är en del av sammanhanget är en fördel då det ger mig 

förutsättningar att förstå mer om den språkliga gemenskapen, vilket en helt oberoende forskare inte 

hade kunnat lika enkelt. En annan aspekt är namnen användarna kan uppge, vilket kommer 

diskuteras kring idealmannen isolerat från profilerna. Detta beror på att namnen i sig skapar ett 

normsystem och är intressanta att diskutera, men ingen koppling görs till vilket innehåll deras 

profiler har.  

4 Metod  
Detta arbete undersöker två aspekter av profilerna, dels den språkliga aspekten vilken behövs för att 

tolka innehållet samt ge ytterligare grund till varför användare väljer att självrepresentera sig själva 

som de gör. Dels den innehållsmässiga aspekten vilket är det huvudsakliga syftet med studien. Dessa 

analyser gör det möjligt att kombinera Goffmans teorier kring självrepresentation och Birnholtz m.fl. 

kategorisering och bakgrundsforskning. Detta resultat använder jag sedan i en diskursanalys för att 

belysa den idealman som framkommer i materialet, i relation till Goffmans mansnorm. 

Denna analys utgår till största del ifrån en kvalitativ metod där jag tolkar och analyserar texternas 

utformning samt innehåll i förhållande till det ramverk som Birnholtz m.fl. har utformat. De har 

kategoriserat texterna utifrån: platsindikation, personbeskrivning, sökande, avståndstagande och sex 

och dess eufemismer. Jag har kategoriserat mitt resultat utifrån samma kategorier, fast i en svensk 

kontext. Mitt mål är heller inte att enbart kategorisera alla texter, utan snarare att hitta exempel på de 

vanligaste lingvistiska strategierna kring självrepresentation som finns på appen. Att renodlat kunna 

kategorisera alla texter hade varit omöjligt då de flesta blandar strategier, som exempelvis 

platsindikation och pesonbeskrivning. Till dessa kvalitativa analyser har även inslag av kvantitativa 

moment ingått där jag räknat förekomsten av vissa strukturer och symboler i materialet för att därefter 

genomföra en kvalitativ analys.  

Utöver kategoriseringen har jag utgått ifrån Goffmans teorier om bakre och främre regioner. 

Applicerat på Grindr kan sägas att profilerna och rutnätet är de främre regionerna. Dessa visar upp 

användarnas framträdanden och fasader. Bakom skärmen sitter personer och förbereder sina fasader 
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och framträdanden ensamma. Därför är det intressant att analysera motivet bakom ordvalen samt vad 

orden kan ges för betydelse. Men också hur de agerar kring de stigman jag tidigare nämnt såsom 

sexualitet och narkotika, men även idealmannen. 

Nedan följer först en presentation av textanalys. Därefter en redogörelse för vilka kategorier mitt 

material kommer att kategoriseras i utifrån Birnholtz m.fl. ramverk. Flera profiler kan tillhöra flera 

kategorier beroende på deras omfattning, dock har den profil som till störst del överrensstämmer med 

en kategori valts ut och exemplifierats. 

4.1 Textanalys 

Det språkliga och det innehållsmässiga går hand i hand. Genom den kvalitativa lingvistiska analysen 

av materialet framkommer hur personen kan uppfattas av läsaren. Materialet har analyserats noggrant 

efter återkommande lingvistiska strukturer och strategier som på ett eller annat sätt bryter mot gängse 

skriftnormer i svenska, och dessa presenteras först i resultatet. Dessa strukturer är: subjektslösa satser 

och strukna konditionalsatser, emojis, symbolspråk och engelska.  

4.2 Platsindikation 

Ett drag som går att finna är att användarna skriver fram var de befinner sig, kommer ifrån eller bor. 

Detta kan ha flera anledningar, och enligt Birnholtz m.fl. (2014) så är en orsak den socioekonomiska. 

Det är till exempel mer prestigefyllt att ha en adress på Östermalm än i Rinkeby. Goffman (2014b) 

resonerar kring begreppet fasad och menar att den är oerhört viktig att upprätthålla om man anser att 

ens ekonomiska status är av vikt. Förutom att identifiera sig med geografiska platser såsom län, städer 

eller stadsdelar så kan det även finnas en viss prestige samt fasaduppfyllelse i att tillhöra en viss 

geografiskt bunden gemenskap som tillexempel att studera vid ett visst universitet. Det finns också 

en aspekt i att genom att skriva fram sin plats så möjliggör det enklare en träff om man vet exakt var 

personen befinner sig/brukar befinna sig. För att kategorisera profiler till denna kategori har jag sökt 

efter ord i meningar eller fraser som tydligt indikerar geografisk hemvist, ursprung eller 

geografibunden utbildning, såsom studier vid ett särskilt universitet.  

4.3 Personbeskrivning 

Denna kategori lyfts fram av Grindr för att skapa en bättre stämning på appen, det vill säga att 

beskriva sig själv snarare än vem man söker. Ord som beskriver ens utseende såsom muskler eller 

smal är vanligt förekommande i denna kategori. Men också sysselsättning såsom student, eller vad 

man gillar att göra. Intressant kring detta är dels hur användarna förhåller sig till Goffmans begrepp 

stigma och fasad (2014ab). För att kategoriseras till denna kategori har jag identifierat och analyserat, 



  15 

satser som beskriver användaren själv. Dessa är dock ofta subjektslösa och emojis används ofta för 

att indikera intressen.  

4.4 Sökande 

Att skriva vad man söker efter är en vanlig metod i dagens dejtingvärld där man lätt kan skräddarsy 

sitt dejtande. Du kan på apparna tidigt i mötet med motparten besluta om du vill fortsätta prata eller 

avsluta kontakten. Det mest förekommande ordet i Birnholtzs m.fl. (2014) undersökning var 

”looking” (sv. söker). Ordet söker är också ett av de vanligaste orden som förekommer i mitt material 

(32 träffar i 29 profiler), och i resultatet presenteras hur användarna fyller ordet med mening i sina 

profiler. Denna kategori fokuserar dock på ord och konstruktioner som skapar en bild av en människa 

på andra sidan skärmen. Detta sker såklart även genom andra sätt, såsom att skriva fram ett 

avståndstagande gentemot vissa och därigenom sker ett implicit sökande. De som i huvudsak söker 

sex kategoriseras snarare i kategorin som behandlar sex. 

4.5 Avståndstagande  

Denna typ av språkhandling uppmanas inte till enligt Grindrs användarpolicy. Detta på grund av att 

det bidrar till ett osunt klimat. En vanlig språklig konstruktion Birnholtz m.fl. fann var ”ingen bild 

inget svar/chat” (2014), då bildanvändande är frivilligt. Fler ord som förekom med inga/inget är 

droger och hookup, vilket också kan vara en strategi kring att undvika stigmat kring sex och droger 

(Goffman 2014a). En annan vanlig strategi kring inget/inga var ord som förknippas med personer 

som användaren inte vill ha kontakt med såsom gamlingar, feminina, feta, rökare, smala, asiater och 

republikaner (Birnholtz m.fl. 2014). Denna kategori har dock förändrats en del sedan Birnholtz artikel 

skrevs då det idag är möjligt att anmäla profiler som skriver alltför offensiva saker i sina profiltexter. 

För att kunna kategorisera mitt material till denna kategori har jag analyserat förekomsten av 

konstruktionen ”inget/inga/inte” i materialet.  

4.6 Sex och dess eufemismer 

Att Grindr används för att hitta sexuella förbindelser är ingen hemlighet, dock uppstår flera mönster 

i förhållande till detta, såsom att fenomenet eufemismeras, eller att de som uttrycker sexualitet döljer 

sig bakom anonymitet. Birnholtz m.fl. (2014) kommer fram till att av de profiler som innehöll 

sexrelaterade ord innehåll cirka 90 % av de profilerna orden top eller bottom (sv. aktiv/passiv). Aktiv 

samt passiv indikerar vilken roll man gillar att ha vid analsex, det vill säga penetrerande eller 

mottagande. Andra ord som var vanligt förekommande var de som indikerade att personen var 

diskret; det vill säga inte öppen med sin sexualitet; i garderoben. Andra ord var nyfiken och inte ute. 

Profiler som kategoriserats till denna kategori har gjort det utifrån parametern sex-
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begreppsanvändning, i syfte att de söker sex eller framhäver sin egen sexualitet. I de fall där det sker 

en distansering till sex eller sexuella aktiviteter klassas de snarare under kategorin avståndstagande.  

4.7 Diskursen kring idealmannen 

Genom Birnholtz m.fl. kategorier samt Goffmans teorier kring mansnormen (2014a:139) kommer 

denna studie avslutas med en sammanvägning av alla texter i en diskursanalys av vilken idealman 

som framkommer i materialet. Genom explicita och implicita språkhandlingar framkommer alltså en 

diskurs kring vilken man som ses som mest åtråvärd. För att kunna analysera detta tar jag hjälp av 

diskursanalys definierat av Laclau och Mouffe (1985) och Ruth Wodak (2008).  

Diskursanalys är enligt Laclau och Mouffe (1985) sättet som människor förstår tal, text och 

handlingar på och därefter hur de själva handlar. Detta system är i konstant förändring, och kan ses 

olika beroende på perspektiv. För att analysera diskursen kring idealmannen tar jag hjälp av kritisk 

diskursanalys (CDA) beskriven av Ruth Wodak (2008). Utgångspunkten i kritisk diskursanalys är att 

undersöka hur världen konstrueras och ges betydelse genom språket utifrån olika perspektiv, det vill 

säga diskurser. I detta fall är det texterna i materialet som bildar en diskurs, men även de personnamn 

som uppges i profilerna. Kritisk diskursanalys syfte enligt Wodak är att den ska ”föreslå riktlinjer för 

icke-diskriminerande språkbeteende” (2008). Huruvida fenomenet om en idealman är 

diskriminerande eller inte tar jag inte ställning till, däremot måste det erkännas att en idealman 

framkommer i mitt material och att män antingen inkluderas eller exkluderas i den. 

5 Resultat 
Mitt resultat presenteras nedan i tre sektioner. Den första (5.1) redogör för texttypen och de språkliga 

drag jag funnit bland texterna. Den andra (5.2) redogör för innehållet i profiltexterna, och den tredje 

och avslutande (5.3) är den sammanvägda diskursanalysen av kategorierna om vilken idealman som 

materialet uppvisar. Notera att exemplen som anges inom parentes genom kapitel 5 är korrekturlästa 

och eventuella extra mellanslag, punkter och så vidare som förekommer är autentiska.  

5.1 Texttypen 

I sin profil har användaren 250 tecken till sitt förfogande. Detta leder till att texttypen blir specifik, 

men även intressant att undersöka ur ett lingvistiskt perspektiv. De tydligast framträdande 

strategierna, vilka presenteras nedan, är subjektslösa satser samt strukna konditionalsatser (5.1.1), 

emojis (5.1.2), symbolspråk (5.1.3) samt engelska (5.1.4).  
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5.1.1 Subjektslösa satser samt strukna konditionalsatser 

Ett vanligt språkligt mönster som återfinns i denna texttyp är subjektslösa satser vilket profil 49 

exemplifierar. 

  

 (49) Söker intelligens och värme. Bor i Stockholm 

 

Profil 49 har i sina två meningar utelämnat subjekt, vilket i detta fall antagligen är ”jag”. Detta beror 

förmodligen på att det finns ett underförstått jag och att det inte är någon annan än användaren i fråga 

som uttrycker sig. Dessutom har användare ett begränsat antal tecken till sitt förfogande, samt ett 

begränsat antal tecken per rad. Att skriva ”jag” kan därför leda till att texten ser mindre estetiskt 

tilltalande ut. 

Strukna konditionalsatser är ett annat vanligt mönster vilket profil 15 exemplifierar.  

  

 (15) Ingen bild och över 25 = inget svar [kvinna som fixar håret] 

 

Profil 15 har utelämnat konditionalet. Meningen skulle egentligen skrivits ”om du inte har bild och 

är över 25, så får du inget svar”. Ytterligare märks profilen även av avsaknad av finit verb vilket 

ersatts av ett likhetstecken (=). Denna typ av förkortade meningar är vanligt förekommande, speciellt 

kring avståndstagandet till profiler utan profilbild. Detta kan dels bero på tidigare nämnda anledningar 

om textutrymme, dels en lånestruktur från engelskans ”no pic, no play”.  

5.1.2 Emojis 

Ett flertal användare använder sig av emojis för att beskriva sig själva samt vad de söker. De mest 

vanligt förekommande emojisarna är pilar6 (24 träffar i 17 profiler) och dessa anger roller vid analsex, 

antingen givande eller mottagande. Ett annat vanligt exempel är att ett flertal användare skriver ut 

hela rader av emojis för att framställa sig själva. Profil 9 är ett nästan övertydligt exempel på detta 

språkliga fenomen: 

 

 (9) [tynglyftande man, simmande man, löpande man, tv–spelskontroll, piano, ölglas,  

  kaffekopp, pil uppåt, aubergine, lila djävulsansikte, fingrar som formar ok–tecken]. 

  Du: [pil nedåt, box med cool, aubergine] Jag gillar: skägg, bottom, välutrustad  

  ([aubergine]), mörkt hår. Bor i Örebro, och det är här jag är 99% av tiden. 

 

                                                
6 Dessa är antingen en uppåt–pil för givande, nedåt–pil för tagande eller en blandning för att indikera 
ombytlighet.  
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Profilen inleds med en rad av emojis, inom hakparentes, som antagligen beskriver användaren i de 

bakre regionerna. Det återkommer tre fall av aubergines, vilket i kombination med ordet ”välutrustad” 

kan tolkas som en eufemism av penis, snarare än att personen gillar grönsaker. Att använda emojis 

på detta sätt kan dels bero på platsbrist, dels bero på att man vill smycka sin profiltextruta, dels att 

man vill eufemismera stigmatiserade ord.  

5.1.3 Symbolspråk 

Symbolspråk betyder i detta arbete att ord ersätts av emojis, men till skillnad från kategorin i ovan 

används de integrerat i satserna och fyller där funktioner. Jämför exempelvis att en emoji 

representerar ett intresse, jämfört att den tar platsen av en verbfras, se exemplet nedan:  

 

 (98) [förstoringsglas] Personer i min ålder. Ambitioner är attraktivt [glatt ansikte] [flygplan, 

  jordglob] Söker nått seriöst. Om jag inte svarar kan de va för att jag svarar andra  

  eller inte är intresserad.  

 

Emojin av förstoringsglaset tar här platsen för verbfrasen ’söker efter’ eller ’letar efter’ i kombination 

med nominalfrasen ”personer i min ålder”. Jämfört med den föregående kategorin är personen här 

således inte intresserad av förstoringsglas utan använder det istället för en verbfras. Detta görs kanske 

på grund av platsbrist, eller på grund av att vilja smycka sin profiltextruta.  

5.1.4 Engelska 

Engelska används på flera olika sätt på appen. Dels finns profiler som helt skriver på engelska, trots 

att de behärskar svenska, dessa har dock inte tagits med i detta arbete. Dels finns det personer som 

blandar engelska och svenska och detta sker huvudsakligen på två sätt. Dels genom att översätta sin 

svenska till engelska, dels genom att blanda engelska och svenska aktivt så att ett blandspråk bildas.  

 

 (86) Bor i/live in Norrköping, Sweden. Alltid öppen för nya bekantskaper från 20 år och  

  uppåt. Friends – and more – from 20 and up. No pic – no chat. 

 (94) No sorry.. gymselfies imponerar inte. 

 

Profil 86 använder en översättningsstrategi direkt genom att skriva ”Bor i/live in”. Därefter följer två 

meningar där den andra är en grov engelsk översättning av den första svenska meningen. Detta görs 

antagligen för att kunna göra sig förstådd till de som inte behärskar svenska. Profil 94 använder 

snarare ett blandspråk där han inleder på engelska med ”No sorry”, vilket följs av antingen ett 

direktlån från engelska till svenska på grund av sammanskrivningen (jfr. eng. gym selfies), eller ordet 
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sammanskrivet på engelska. Därefter övergår meningen till svenska med ”imponerar inte” och 

profilen kan då av en tvåspråkig förstås i sin helhet. Anledningar till detta kan vara att ge en 

internationell touch till sin fasad. Det är dock svårare att tolka det som ett sätt att göra sig förstådd 

hos fler, likt profil 86, då ”imponerar inte” inte korrelerar så enkelt mellan språken.  

5.2 Profilernas innehåll 

Nedan följer min innehållsmässiga kategorisering av profilerna. De har kategoriserats utifrån hur de 

tydligast exemplifierar de olika lingvistiska strategierna som identifierades av Birnholtz m.fl. 

Kategorierna är som följer platsindikation (5.2.1), personbeskrivning (5.2.2), sökande (5.2.4), sex och 

dess eufemismer (5.2.5) och avståndstagande (5.2.6) 

5.2.1 Platsindikation 

Nedan följer tre exempel på hur männen använder sin geografiska bakgrund i sina presentationer, 

dessa exempel har alla anknytning till Norrland: 

 

 (29) Norrländsk, stabil, jordnära. Down to earth type of guy Ha ansiktsbild/Have a face pic. 

  […] 

 (96) Sweden, Made in Norrland världsvan så det räcker till och blir över. Inget tjafs. Text 

   me;–) 

 (73) Mindre här, mer verklighet. Have facepic and behave. From up north, living in  

  Stockholm and slowly exploring the world. […] 

 

Profil 29 skriver tydligt fram att han är ifrån Norrland och med det orden stabil och jordnära. Att 

skriva fram sin norrländskhet kan tyda på flera saker. Dels kan det tyda på att ursprung ifrån de 

trakterna för med sig en attraktiv dialekt, dels en annan sinnesstämning eftersom personen 

kompletterar beskrivningen med orden ”stabil” och ”jordnära”. Då Goffman (2014a) skriver att 

mannen ska vara maskulin för att undvika stigma kan detta vara en tolkning av det norrländska i 

Stockholm. Att vara stabil och jordnära blir då en attraktiv motpol till att vara utåtriktad och yvig; 

flamboyant och kanske feminin enligt Goffmans mönster kring stigma. Profil 96 framhäver också sin 

norrländskhet med den engelska konstruktionen ”Made in Norrland”, och blandar in engelska i sin 

framställning av sig själv. Så är även fallet i profil 29 där man kan göra antagandet att ”from up north” 

åtminstone betyder Norrland i den breda bemärkelsen. Profil 29 skriver också ”Mindre här, mer 

verklighet”, vilket jag tolkar som att personen vill umgås i verkligheten snarare än i appen– vilket 

kan knytas ihop med att vara jordnära. Att skriva på engelska och blanda språken kan tyda på att vilja 

nå en bredare målgrupp eller att visa på ett mer utsmyckat språk. Hur de än resonerar har alla tagit 
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beslutet att deras framträdande och fasad ska smyckas av deras norrländskhet. Vidare kring 

framskrivning av geografisk plats kommer sådana som uppger städer snarare än län.  

 

 (54) Would you fuck me? I’d fuck me so hard.[pil ned] Gör min praktik i Stockholm, bor i 

  Enköping, super i Uppsala […] 

 (13) Kommer från Växjö, pluggar [historia]7 i Uppsala, anser Linköping vara   

 hemma. […] 

 (83) Malmöit som bor i Stockholm och gillar simning, längdskidor och äta ute.  

 (100) Uppsala. Student. SWE. ENG. Tillbaka på den här helvetesappen. Eh men nått kul kan 

  man väl ha. Kul på fyllan. Talk to me. 

 

En intressant aspekt, dock föga förvånande, i dessa fyra exempel är att Uppsala tydligt kopplas till 

dess universitet vilket tydligt skrivs fram i profil 13 och 100, och kan antas i profil 54. I profil 54 kan 

”praktik” kopplas till ”utbildning” och en skulle kunna misstänka att personen deltar i Uppsalas 

studentikosa alkoholkultur, annars borde kanske rimligtvis Stockholm sammanfalla med både supa 

och praktik. De första två exemplen använder sig båda av tretal när de beskriver sina geografiska 

förhållanden, vilket kan vara för att skapa en informationstäthet för att möjliggöra kommunikation 

med fler människor. Profil 54 använder dock en ärlig strategi där han inleder med att skriva fram sin 

sexualitet på engelska samt genom emojin ’[pil ned]’, vilket kan tyda på att personen vill möjliggöra 

och tydliggöra förutsättningarna för en eventuell träff rent logistiskt. Profil 13 och 83 är de enda i 

denna uppställning som uppger vilken stad de kommer ifrån, eller uppger vara ”hemma”, det vill säga 

Linköping och Malmö. Profil 54 uppger inte om han även kommer ifrån ”Enköping” eller enbart bor 

där, vilket kan vara en strategi för att hålla en fasad av urbanitet eller storstadstillhörighet.  

Profil 100 indikerar en viss ambivalens till sin närvaro på ”helvetesappen”. Ambivalensen delar 

individen med bland andra profil 82: ” Om någon undrar får vi säga att vi matcha på tinder åtminstone, 

värdigheten före allt!”. Denna tudelade känsla återfinns även i denna mening ”[…] Blir alltid 

ignorerad hära men är väll van. […]” (80). Enligt Jaspal (2016) så är avsaknad av meningsfull kontakt 

en av de största anledningarna till att användarna ledsnar på Grindr. Huruvida personerna bakom 

dessa profiler håller med om det eller inte kan bara de svara på. Däremot är det nog gemensamt för 

profil 80, 82 och 100 att Grindr antagligen är en plats de nog helst hade sluppit. 

                                                
7 Studieinriktningen har ändrats på grund av informantskydd 
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5.2.3 Personbeskrivning 

Kategorin personbeskrivning är komplex då den sällan är den enda lingvistiska strategin personerna 

använder sig av, de kombinerar ofta en självbeskrivning tillsammans med andra typer av kategorier. 

Det första exemplet kombinerar personbeskrivning tillsammans med både sökande, avståndstagande 

och sexuella anspelningar samt eufemismer.  

  

 (81) [rödvin, kille med handen uppe, dansande kvinna] [pil ned] Bottom [amerikansk  

  studentmössa] Ekonomi och Juridik. Svag för män i kostym men som ändå kan pull 

  off en mjukis–outfit Vill du skeda? Pax för lilla! 

 (6) [jordglob] sv//en [amerikansk studentmössa] ekonomi [hand som formar ok–tecken]  

  elektronisk musik, vitt vin, snö, princesstårta bl.a. [tumme neråt] The Knife,  

  Björk etc. so don’t get any ideas 

 (57) Hej svejs. Glad kille som bor i Hornstull. Vill träffa kul killar som jag kan hitta på  

  roliga saker med. ”Hej” är världens bästa sätt att börja en konversation på! [glatt  

  ansikte] Är passiv om någon undrar.  

   

Profil 81 inleds med tre emojis som tillsammans skapar en festlig stämning, alkohol kombinerat med 

dans. Profilen har således inget problem med Goffmans stigma kring alkohol utan är öppen med det. 

Därefter följer en emoji på en pil som pekar nedåt samt den beskrivande texten ”Bottom” vilken 

förklarar innebörden av emojin; rollen användaren föredrar vid analsex. Att skriva fram denna 

preferens är en tydlig strategi användare brukar i beskrivningen av sig själva och sin sexualitet och 

återfinns i både anonyma och öppna profiler. Profil nummer 57 använder det vedertagna svenska 

begreppet ”passiv” för att föra fram detta. Vidare använder både profil 81 och 7 samma strategi när 

de använder en emoji av en amerikansk studentmössa följt av vad som kan antas är deras 

studieinriktning. Att välja att belysa den informationen kan kopplas till Goffmans teorier om fasad, 

framträdande samt idealmannen som enligt Goffman ska ha en utbildning (Goffman 2014a). Ekonomi 

och juridik är utbildningsinriktningar som av tradition är prestigefulla och kan därför bidra till en mer 

attraktiv fasad och framträdande (2014b). Detta kan också relateras till det Ellison m.fl (2006) skriver 

om framtid; det är snarare tanken om deras framtidsyrken än deras nuvarande position som student 

som kan anses attraktivt. Vidare beträffande Ellison m.fl. (2006) är att profil 57 i sammanhanget är 

ovanligt korrekt beträffande bland annat interpunktion. Detta kan analyseras som att profil 57 anser 

de små signalerna vara viktiga samt att han vill att hans framträdande ska karakteriseras av ett visst 

mått trovärdighet och äkthet.  

    Profil 81 och 6 avslutas på olika sätt; profil 81 väljer en sexuell eufemism i aktiviteten ”skedning” 

där han än en gång indikerar sexuell position och preferens, medan profil 6 indikerar med emojis vad 
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han gillar, samt inte gillar. Detta beskriver både honom själv, men skapar också distans till människor 

som gillar bandet The Knife och artisten Björk. Profil 57 avslutar som sagt sitt framträdande med den 

subjektslösa meningen ”Är passiv om någon undrar”, vilket kan tolkas som att personen vill ha det 

sagt i inledningen av kommunikationen för att proaktivt ta avstånd till profiler som ej matchar med 

honom sexuellt. Vidare finns mer att nämna kring fasadarbetet.  

 

 (66) Morgonmänniska. Ekonom. Jägare. Kaffeälskare. 

 (30) Smart, trevlig och brinner för träning [löpande man, simmande man, mutter] På  

  jobbet lär jag datorer att hitta [sjukdomar]8. Ambitioner och drömmar är hetare än  

  magrutor 

 

Två ytterligare profiler som tydligt arbetar med fasadarbete är profil 66 och 30. Profil 66, skriver likt 

de två tidigare profilerna (81 och 6) i denna kategori fram ”Ekonom” vilket antagligen görs på grund 

av prestigen den ger till fasaden. Men dessutom skrivs även ”Morgonmänniska” och ”Jägare” fram 

vilka båda är egenskaper som visar på en aktiv livsstil. Profil 30 skriver också noga fram sin aktiva 

livsstil med ”brinner för träning” samt emojis som ger ytterligare emfas åt detta. Profil 30 arbetar 

också med fasad när det kommer till yrke, där han skriver fram ”på jobbet lär jag datorer att hitta 

[sjukdomar]” vilket både indikerar högre utbildning men också ger ett patos i det att han gör något 

bra för andra. Detta patos fortsätter även när han skriver att ”ambitioner och drömmar är hetare än 

magrutor”. Detta kan verka paradoxalt då han så tydligt skrev fram träningen i inledningen, men detta 

ger ett patos då han inte verkar bry sig om hans eventuella partner delar hans träningspassion. Dock 

kvarstår ett avståndstagande gentemot de som saknar ”ambition” och vad användaren fyller det ordet 

med.  

En annan strategi i beskrivningen av sig själv är att använda humor. Humor är dock subjektivt men 

man kan misstänka att personerna i följande profiler gjort mer eller mindre stora ansatser till att 

använda humor i sina texter.  

 

 (92) Älskar mat, bio, kepsar, dålig humor o röda ballonger. Efter några år utomlands  

  arbetar jag idag som hovmästare och låtskrivare. [x]9 år! Är inte två meter lång  

  men min mamma är rik! Frågor på det? #vågahahumor 

 (77) Say [kvinna som sträcker upp handen]. No [kamera] no reply. Fler [kamera] på mig på 

  Instagram. Bla bla… söker något seriöst… bla bla… men man kan ju ha kul på  

  vägen… bla bla… inte desperat… bla bla… romantiker, välutbildad, pedant…  

                                                
8 Åkomman har ändrats för informantskydd.  
9 Borttaget på grund av informantskydd 
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  [flygplan, cykel, simmande man, ros, tårta, bestick, cocktailglas, tv, svensk flagga, 

  grekisk flagga, brittisk flagga] 

 

Profil 92 inleder med att beskriva sig själv, både intressen och yrke, dock är kanske inte ”hovmästare” 

och ”låtskrivare” lika prestigefyllt som det tidigare nämnda ”ekonom”. Dock används här en annan 

strategi i det att personen snarare försöker förstärka sitt framträdande– genom humor, än genom 

fasaden. Profilen fortsätter med ett skämt, ”Är inte två meter lång men min mamma är rik!” Detta kan 

kopplas till Goffmans idealman, som är lång, och personen hanterar stigmat kring längd genom att 

kompensera med att ha en rik mamma. Det humoristiska ligger i att en ”rik mamma” skulle 

kompensera personens längd, då pengar och ekonomisk status verkar vara en betydande faktor i 

ovanstående profiler. Det absurda i den kompensationen är vad som uppfattas som humoristiskt.  

Profil 77 blandar flera lingvistiska strategier, både avståndstagande, sökande och användandet av 

eufemismer kring sex. Dock är en majoritet av profilen en humoristisk beskrivning av den egna 

personen. Användandet av ”Bla bla” indikerar en viss distans till det som sägs och skapar måhända 

en ironisk eller självdistanserande ton. Den mest beskrivande delen i profilen kommer på slutet där 

personen skriver ”romantiker, välutbildad, pedant”. Detta kopplar återigen till Goffmans teorier kring 

fasad och yrkets/utbildningens vikt, men också kring det tidigare nämnda om att leva en aktiv livsstil 

då det är svårt att både vara lat och pedant. Profil 77 avslutas med en emojirad som bland annat 

indikerar symboler av den aktiva livsstilen, som en simmande man och en cykel, men även vilka 

språk personen behärskar genom användandet av flaggor. Användande av flaggor är populärt och i 

materialet återfinns 29 flaggor, fördelade på 19 profiler, där de vanligaste är den svenska och 

engelska/amerikanska flaggan. Detta är inte förvånande eftersom att undersökningen är gjord i 

områden där svenska är modersmål för de flesta, men där många kan ha ett annat modersmål än 

svenska (Stockholm och Uppsala) och då är engelska det givna alternativet för kommunikation.  

Beträffande Goffmans teorier om främre och bakre regioner (2014b) finns det ett drag som flera 

profiler delar, det vill säga en sorts ärlighet i att beskriva sig själva som normbrytare mot idealmannen.   

 

 (36) Kaffe ? [kaffekopp] eller nåt annat? En glad man med några kilo runt midjan som nu 

  hålla på att träna bort. Gillar killar och män ej intresserad av tjej underkläder. If you 

  don’t want to talk to me, BLOCK me then. 

 (58) New on this app! Kort undergiven kille i Stockholm. Föredrar rökfria killar och er som 

  inte har problem med mina extrakilon. 

 (21) Skriv inte om du bara vill knulla!! Är en kille på 21 år som bor i norra Sthlm, kanske 

  inte är den snyggaste killen alla letar efter. Men jag är mig själv och om du vill lära 

  känna mitt hjärta och inte mitt utseende så skriv gärna! 
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Både profil 36 och 58 har i sina bakre regioner valt att framhäva det faktum att de anser sig ha 

extrakilon, vilket bryter mot Goffmans idealman. Anledningen till att skriva fram detta normbrott kan 

vara då det är en egenskap som är svår att dölja vid ett eventuellt möte och därför måste de vara 

uttryckliga kring det. De skriver dock fram olika perspektiv på det. Profil 36 säger sig ”träna bort” 

sina kilon, för att passa in i vikt–normen likt Ellisons m.fl. tankar kring framtiden. Profil 58 söker 

snarare någon som uppskattar eller inte bryr sig om vikten och uppvisar inget språkligt behov av att 

passa in. Precis som profil 58, skriver profil 21 fram en beskrivning av sig själv som mindre attraktiv 

utseendemässigt, utan någon intention att ändra på sig själv.   

5.2.4 Sökande 

Ordet söker återfinns 32 gånger i mitt material, i 29 av 100 profiler, och detta bidrar stort till 

samtalsklimatet då en vanlig fråga i inledningen av kontakten med en annan människa brukar vara 

vad personen man chattar med söker på appen. 

 

 (62) Söker [rött hjärta] 

 (98) [förstoringsglas] Personer i min ålder. Ambitioner är attraktivt [glatt ansikte] [flygplan, 

  jordglob] Söker nått seriöst. Om jag inte svarar kan de va för att jag svarar andra  

  eller inte är intresserad. 

 (72) There’s a flame in your eyes, light my fire. Svag för längre, äldre och drivna killar. Ser 

  fram emot att dela vardagen med någon, men man kan börja med att ta ett glas vin 

  tillsammans. Ingen bild = inget intresse 

 (56) Söker träningskompis som i förlängningen kanske blir friends with benefits. 

 

Profil 62 och 98 använder båda ett symbolspråk där emojis ersätter ord. Profil 62 använder antagligen 

en emoji av ett rött hjärta som en symbol för kärlek, medan profil 98 istället har ersatt konstruktionen 

”jag söker efter” med en emoji av ett förstoringsglas, vilken bär innebörden av att söka eller leta efter 

något. Profil 98 skriver även fram att ”ambitioner är attraktivt” vilket kan kopplas ihop till det tidigare 

nämnt om fasad och klass, men också Ellisons m.fl. (2006) framtid, där ambitioner tydligt åsyftar 

något som kan ske i framtiden. Båda profilerna utelämnar helt sexuella referenser och profil 98 skriver 

”Söker nått seriöst” vilket tyder på att personen distanserar sig gentemot den sexuella kultur som 

finns på appen. Profil 72 skriver ”Svag för längre, äldre och drivna killar”. Återigen gör Goffmans 

idealman sig påmind där längd och ambition i det yrkesmässiga är av vikt för personen. Beträffande 

ålder är den av vikt både för profil 72 och 98, och man kan anta att idealåldern för dem är någonstans 

kring 30-år, vilket sammanfaller med Goffmans idealman. Den sista profilen, 56, förhåller sig till 



  25 

träningsdiskursen och idealet kring full funktionalitet samt aktivitet. Användaren förmedlar även en 

eufemism för att undvika stigmat kring sex. Genom att skriva på engelska möjliggör användaren att 

även engelsktalande förstår, men det skapar också en viss distans då ”friends with benefits” 

vedertagna svenska motpart ”knullkompis” är lite mer explicit och mer stigmatiserande.  

5.2.5 Sex och dess eufemismer 

En av de mer intressanta aspekterna av materialet är just framskrivningen av sex och dess eufemismer. 

Goffmans teorier kring stigma vad gäller lösaktighet syns kanske tydligast i just denna kategorisering 

där eufemismeringen är stark i de profiler som är öppna; kopplingen mellan bakre och främre regioner 

blir tydlig med till exempel en profilbild. I de fall där sex nämns explicit så är det oftast i en profil 

där de bakre regionerna är helt dolda och fasaden och framträdandet är anonymt.  

 

 (89) Skåning bosatt i södra Sthlm. Söker inte så aktivt här, men är så klart öppen för  

  förslag .. både påklädda och avklädda. [retsamt ansikte med tungan ute] Har oftast 

  mer gemensamt med yngre personer än äldre, och jag trivs både överst och underst. 

 (84) looking for NSA hookups and fun [flörtemoji] don’t hesitate to contact me if you’re  

  nearby. Hör av er om ni är i närheten för då kanske vi kan ha lite kul tillsammans  

  [flörtemoji] BS discreet [svensk–, brittisk–, indisk– och iransk flagga] Pics available 

  on request! 

 (40) Killar under 35 år. Har Poppers.10 Jag är topp men gillar att suga [aubergine] Är  

  dominant och har många leksaker. Är okomplicerad. Söker inte centimetrar, söker 

  god & fin på bra kille. Gillar även nybörjare. Har bil å kan åka. 

 

Dessa tre profiler har tydliga strategier vad gäller eufemismer. Profil 89 skriver fram sin geografiska 

plats, samt ursprung och då han skriver ”både påklädda och avklädda” följt av en flirtig emoji så 

förstår läsaren att det inte är att simma som åsyftas med avklätt. Istället för att vara direkt i sin 

framställning så använder profil 89 även strategin att skriva ”har mer gemensamt” med yngre än 

äldre. Detta avväpnar sökandet av någon yngre, och ger sökandet en harmlös förklaring. Dessutom 

skriver personen hur han ”trivs både överst och underst” vilket är ett sätt att slippa använda de sexuellt 

vedertagna orden aktiv/passiv (eng. top/bottom el. vederbörande pilar). Profil 84 använder sig av den 

lingvistiska strategin översättning där han först skriver på engelska och använder eufemismbegreppen 

”NSA” (no strings attatched), ”hookups” och ”fun”. Alla dessa tre begrepp kokas i användarens 

svenska översättning ihop till ordet ”kul”. Dessa begrepp nämns alla av Birnholtz m.fl. (2014) som 

                                                
10 Poppers är en typ av drog/läkemedel som används vid sex, speciellt av många MSM. 
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vanliga begrepp som används istället för att explicit nämna sex. Profil 40 använder symbolspråk som 

strategi när han skriver ”men gillar att suga [aubergine]”. Aubergine är alltså som tidigare nämnt en 

eufemismering av penis. Profilen är i övrigt i huvudsak sexuell. Han inleder med att specificera vilken 

ålder han gillar, det vill säga under 35, och avslutningsvis skriver han ”Gillar även nybörjare” vilket 

kan misstänkas vara en eufemism för unga killar, så att han inte ska framstå som någon som vill ligga 

med allt för unga personer. Profil 40s avslutande mening ”Har bil å kan åka” kan tolkas på olika sätt. 

Dels kan det vara för att smycka fasaden och ge ett intryck av ekonomiskt välstånd, dels för att 

indikera att personen ej vill ha besök utan snarare föredrar att åka till sin dejt.  

Beträffande de sexuella positionsorden som tidigare nämnts, det vill säga aktiv och passiv (eng. 

top och bottom) samt emoji-pilar uppåt eller nedåt, så framkommer ett intressant mönster. Ord som 

indikerar den penetrerande rollen är mycket mer vanligt förekommande (31 unika förekomster i 

materialet) än den mottagande rollen (12 förekomster i materialet). Är det helt enkelt så att fler MSM 

uppskattar den rollen? Enligt Goffmans Stigma är graden av ”onaturlig lidelse” avgörande för hur 

stark ens stigma är. Genom stereotypa föreställningar är det vanligt för den heterosexuella mannen 

att, med den heterosexuella kvinnan, inneha den penetrerande rollen. Således blir den penetrerade 

mannen ett större offer för stigmat då han bryter mot fler konventioner. Om sådant är fallet kan det 

också vara en strategi att man som passiv istället för att skriva ut sin egen sexualitet, istället skriver 

fram vad man söker för att göra ens personliga fasad mindre explicit. Nedanstående profiler är dock 

exempel på det motsatta där inga ansatser görs för att eufemismera. 

  

 (22) Söker härlig sex. Älskar sperma. Blir gärna knullad länge 

 (79) Behöver en KK! Svag för mörka [pil–upp]–män med hårig bringa, välutrustad & 40+ [

  glatt ansikte] Hot, horny, passionate and hairy [pil–upp]–men, 40+ are welcome!  

  [gris] and your manly phermones do it for me. Let me ride your lovestick!   

  [flörtansikte] 

 (24) ses gärna varje dag [glatt ansikte] bara ni som vill verkligen ses! yngre killar fräsha som 

  vill suga och ibland knullar jag oxå. Eller med aktiva män/killar med modell större 

  eller optiskt fin verktyg [belåtet ansikte] som vill sätta på 

 

De tre ovannämnda profilerna är explicit sexuella. De mönster som går att finna är att de alla är 

anonyma, de har inga ansiktsbilder på sina profiler och de ger heller ingen information om yrke eller 

annan del av deras personlighet. Ett annat tydligt drag, som profilerna delar är ett visst mått av slarv 

kring utformningen av texterna. Profil 22 och 24 kongruensböjer inte ’härlig sex’ samt ’optiskt fin 

verktyg’ korrekt. Profil 79 blandar friskt mellan svenska, engelska och emojis. En tolkning kan vara 

att slarvet görs avsiktligt, för att ge sin fasad ett avslappnat intryck. En annan möjlighet är att 
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anonymiteten gör att personen inte bryr sig om korrekthet utan vill snarare leva ut sin sexualitet till 

fullo. Diskrepansen i utformning av text till icke–anonyma profiler kan relateras till det Goffman 

skriver om parfymeriarbetarnas labbrockar. Dessa profiler behöver inte vara förtroendegivande, då 

ingen person beskrivs utan snarare en sexualitet. Vidare nämndes bruket av djur i bakgrunden av detta 

arbete, vilket syns i profil 79 då han använder en gris-emoji. Kring Goffmans stigmabegrepp där grad 

av onaturlig sexuell lidelse och stigma hänger samman kan antas att gris-emojin används för att 

signalera tillhörighet till en av de specifika sub-grupperna.  

5.2.6 Avståndstagande 

Det tydligaste direkta avståndstagandet som uppkommit i mitt material är dels den där användare med 

profilbild tydligt skriver ut att de inte önskar kontakt med de utan bild. Dels det avståndstagandet där 

personer tydligt skriver att de inte söker sex.  

 

 (63) Söker inte sex. Du kan fråga om NSA någon annanstans. Har du däremot ett charmigt 

  leende leende, en pilemarisk blick och nära till skratt så ska du definitivt skriva! Bild 

  på dig underlättar konversationen. 

 (21) Skriv inte om du bara vill knulla!! Är en kille på 21 år som bor i norra Sthlm, kanske 

  inte är den snyggaste killen alla letar efter. Men jag är mig själv och om du vill lära 

  känna mitt hjärta och inte mitt utseende så skriv gärna! 

 (94) No sorry.. gymselfies imponerar inte. 

 

Båda profiler inleder med ett tydligt avståndstagande gentemot ”hookupkulturen”. Däremot använder 

båda strategier som öppnar för tolkning vad gäller att inte vara helt emot sex. Profil 63 använder 

begreppet ’NSA’ vilket på svenska skulle kunna översättas till ”sex utan känslor/sociala kopplingar”. 

Detta innebär då att personen är villig att tänka sig sex i samband med vidare social kontakt. Likaså 

förhåller sig profil 21 i uppmaningen ”Skriv inte om du bara vill knulla!!!” Denna formulering, med 

villkoret ”om du bara”, öppnar också för tolkningen att sex är accepterat i samband med social kontakt 

i övrigt, eller ”händerna–på–täcket–dejtande”. Profil 94 visar ett tydligt avståndstagande när det 

kommer till bildanvändandes på appen där han motsätter sig så kallade ”gymselfies”. Detta kan tyda 

på att personen inte uppskattar den typen av bilder på människor som tränar och det idealet 

Det vanligaste sättet att vara avståndstagande är dock implicit. Till exempel att skriva fram ett 

intresse av en typ av person.  

 

 (30) Va under 30 så ska vi nog kunna trivas ihop :) 

 (31) Pratar inte med Ansiktslösa. max runt 30 år. 
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 (35) Maskulina aktiva killar !!!! Hör av er [glatt ansikte, tumme upp] 

 

Det dessa profiler har gemensamt är att de alla använder olika strategier som alla blir avståndstagande 

gentemot någon. Profil 30 och 31 tar avstånd mot de som är äldre än 30 år. Profil 35 tar avstånd från 

passiva och icke–maskulina killar. Detta mönster syns i alla kategorier på olika sätt där personen 

blickar ut ifrån sig själv och refererar till personen han önskar söka.  

5.2.7 Sammanfattning av resultatet  

Resultatet överensstämmer i det stora hela med Birnholtz m.fl. grundkategorisering. Platsindikation 

och personbeskrivning är de vanligaste strategierna, men däremot är avståndstagande mindre vanligt 

och där skiljer sig mitt resultat ifrån Birnholtz m.fl. Det sker oftare ett avståndstagande mot 

aktiviteter, såsom sex, snarare än personer. Det finns återfinns också andra strategier som att visa på 

en ambivalens till appen, men också humor. Det sexuella är tongivande i den språkliga gemenskapen, 

och i enlighet med Goffmans teorier kring stigma så eufemismeras framförallt språkliga signaler kring 

lösaktighet. Ellisons m.fl. resonemang kring små signaler och framtid återfinns också som strategier 

i självrepresentationen, vilket framförallt syns då människor skriver fram deras studieinriktning 

snarare än deras roll som student.  

5.3 Idealmannen  

Genom att överblicka alla kategorier, men kanske framförallt de som är sökande samt 

avståndstagande dyker ett tydligt mönster fram kring vem som är idealmannen. Goffmans idealman 

skulle som sagt vara vit, atletiskt byggd, ha frisk hy, en universitetsutbildning, bo i attraktiva områden 

och vara maskulin. Materialet uppvisar tydligt att vissa av dessa normer återfinns i mitt material.  

Tydliga mönster som finns i mitt material är att yrke/ambition anses vara viktigt. De 

sysselsättningar som skrivs fram är student, ingenjör, ekonom, jurist, doktorand, hovmästare samt 

låtskrivare. Utöver dessa ord dyker även ambition och driv upp i materialet. Det faktum att inga andra 

yrken nämns kan bero på fasadarbetet, det vill säga att det kanske inte anses lika attraktivt att ha ett 

lågkvalificercat arbete.  

Beträffande ålder indikerar 17 profiler att de söker någon under 40, varav en majoritet av dessa 

preciserar detta till 20-årsåldern. En profil indikerar att de söker någon ”äldre”, och en annan 

specificerar det till ”40+”. Detta blir rätt talande för att det tydligt finns ett åldersideal i det att 

attraktionsgraden verkar minska efter 30 – 35 års ålder.  

Vad gäller kroppsbyggnad så framkommer ett tredje tydligt mönster vilket är att kroppen helst ska 

vara atletiskt byggd då en sökning på träning (träna, tränade, tränat etc.) ger sex träffar, muskler (eng. 

muscles) ger fyra träffar, smal ger två träffar. De profiler som innehåller det motsatta, det vill säga en 
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större kroppsväxt, är två i antalet och den ena uppger att det ska ”tränas bort”. Beträffande det 

kroppsliga är även längd en viktig faktor då flera profiler skriver fram att de uppskattar längre män. 

Angående etnicitet så skrivs hudfärg sällan fram. Endast tre profiler (17, 23 och 79) preciserar att 

de är intresserade av antingen ”ljusa”, ”bruna” respektive ”mörka” killar. Men av de 100 undersökta 

profilerna så uppger 34 stycken användare ett namn. Dessa förekommer i en separat ruta vilken syns 

i rutnätet (Se bilaga 1). Av de 34 profiler som uppger ett namn är 28 sådana som skulle kunna anses 

stereotypt eller traditionellt svenska, såsom Johan, Rickard, Erik och Thomas.11 I detta har jag även 

inkluderat ”svenska” manssmeknamn såsom Sebbe, Fille och Tompa. Av de namn som inte ännu har 

räknats med består de av namn som Frändén (2014:38) resonerar kring när hon nämner att ”ett namn 

som signalerar att en person har sin härkomst från exempelvis Storbritannien eller Frankrike väcks 

positiva associationer, medan personer med namn som härstammar från Östeuropa eller muslimska 

länder behandlas med mer negativa attityder.” Alltså är de namnen till stor del anglosaxiska såsom 

Brian, Aaron och James men även Miguel (spanskt). Endast ett icke-europeiskt namn uppges. Så 

genom de namn som väljs att skrivas fram skapas åtminstone en västeuropeisk namnsnorm.  

6 Avslutande diskussion 
Beträffande de språkliga mönster som materialet uppvisar indikerar alla kategorier på att 

textutformningen anpassas efter textutrymmet. Subjekt och konditional utelämnas och emojis 

används istället för ord för att spara plats och på grund av estetiska skäl. Det finns också en 

marknadsföringstanke i att även formulera sig på engelska för att kunna nå fler potentiella partners.  

    De exempel på språkliga strategier vad gäller innehåll som framkommit i mitt resultat går alla 

kategorier mångt och mycket hand i hand med Birnholtz m.fl. kategorier. Att just platsindikation och 

personbeskrivning var de vanligaste är nog inte förvånande. Platsindikation är å ena sidan logiskt 

med tanke på appens geografiska positioneringsfunktion. Personbeskrivning å andra sidan är dels 

uppmuntrat av integritetspolicyn, dels naturligt i människans kommunikation; att man vill presentera 

sig och det är ett mönster vi socialiseras in i. Den kategori som skiljde sig mest från Birnholtz m.fl. 

var avståndstagande gentemot andra. Detta är heller inte förvånande då språkhandlingen motarbetats 

från företagets håll, men också kanske på grund av kontexten. I Sverige kanske man är artigare än i 

Nordamerika? Det sker snarare ett aktivt avståndstagande gentemot det sexuella än gentemot 

specifika personer. Något roligt som Birnholtz m.fl. inte nämner är humor som strategi, vilket jag 

ändå lyckats identifiera några exempel på.  

Det intressanta i resultatet är snarare det som framkommer kring stigmat sex, och att det största 

stigmat inte är sexualitet utan snarare lösaktighet. De eufemismer Birnholtz m.fl. nämner, och som 

                                                
11 Dessa, samt de följande kursiverade exemplen är utbytta på grund av informantskydd.  
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jag bekräftar har kanske övergått från att vara eufemismer till att ha blivit ett kodsystem. ”Kul” kanske 

snarare har blivit en kod för sex, istället för att vara en eufemism. Vidare kring stigma verkar det i 

mitt material ej finnas exempel på stigma kring alkohol, utan det framkommer nästan enbart som 

något positivt. Detta kan bero på kontexten, att Sverige är mer alkoholliberalt än Nordamerika, eller 

att en stor del av mitt material utgår ifrån studentstaden Uppsala där den studentikosa livsstilen präglar 

umgänget. Förutom stigma finns det i resultatet tydliga mönster på hur Goffmans andra begrepp 

existerar och verkar. Fasaden exempelvis smyckas i de fall det går av prestigefyllda arbeten, adresser 

och bakgrunder (såsom Norrland) och framträdandet sker oftast för att framhäva sin åtråvärdhet.  

Ytterligare intressant är det som framkommer kring Ellisons iakttagna strategier från nätdejting. 

Dessa återfinns i resultatet då man kan se att i profiler där det finns en autenticitet så är de oftast 

korrekt skrivna, vilket går hand i hand med Ellisons begrepp små signaler. De profiler som är 

anonyma verkar inte lägga ner lika mycket tid och energi på korrekturläsning och därför kan antas att 

små signaler även har betydelse i detta sammanhang. Det Ellison skriver om framtiden framkommer 

också tydligt i materialet som en strategi för att framhäva sin åtråvärdhet i sitt framträdande, 

exempelvis som att studenter ofta framhäver målet för sina studier, såsom ”jurist” eller ”ekonom”, 

snarare än deras nuvarande position som student.  

    Beträffande idealmannen som begrepp och diskurs framkommer en sådan som i stort sammanfaller 

med den mansnorm Goffman presenterar. Då namnen som nämns i materialet är i överväldigande 

majoritet svenska eller västeuropeiska framkommer en namnsnorm, och kanske med den även en 

etnicitetsnorm. Det finns dessutom ett tydligt åldersideal där mannen verka nå sin toppform upp till 

och med 30 år, för att därefter sakta avta. Gällande kroppstyp framkommer även ett ideal i att vara 

vältränad eller smal. Idealmannen ska även vara ambitiös och lyckas med arbete och studier. Det går 

även att skönja en viss grad av maskulinitetsnorm kring idealmannen, då det maskulina oftare 

framhävs som något attraktivt och det feminina undanbedes. Således exkluderas ett antal män ifrån 

idealet och detta hanteras på olika sätt, såsom genom framtidsbeskrivning (Ellison m.fl.) och 

undanhållande av information. 

Att arbeta med Grindr har varit utmattande då det inte finns någon tidigare forskning om appen av 

den här karaktären i Sverige 2017, men det har också varit otroligt intressant i det att få belysa några 

av de språkliga mönster som återfinns på appen och inom språkgemenskapen. Jargongen är i vissa 

fall hård, vilket leder till en ambivalens som jag har identifierat hos vissa användare av appen. Mitt 

resultat bekräftar dock inte den bild som framkommer av Jaspals undersökning av att Grindr skulle 

vara en ren och skär ”köttmarknad”. Men detta är kanske också kontextuellt; att de svenska 

användarna har en annan jargong än de brittiska.  

Avslutningsvis kan sägas att det finns en del saker som kan tänkas vara specifika för 

språkgemenskapen på Grindr, som exempelvis det sexuella eller koder och eufemismer kring sex. 
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Dock är det mesta av språkbruket sådant som kan vara generellt för all typ av nätdejting, vilket 

bekräftas av resultatet i ljuset av både Goffman och Ellison. En rimlig slutsats kan således vara att 

det egentligen inte är så stor skillnad mellan människor i deras jakt på den andra klumphalvan, som 

Platon så elegant uttryckte det.  

7 Vidare forskning 
Då denna, och liknande, språkliga gemenskaper i svensk kontext är underbeforskade uppstår flera 

möjligheter för framtida forskning. Det hade varit intressant att exempelvis undersöka hur den 

språkliga gemenskapen på Grindr skiljer sig ifrån ett heterocommunity eller ett lesbiskt community. 

Det hade också varit intressant att undersöka hur den språkliga gemenskapen på Grindr påverkar 

människors mentala hälsa, både i relation till idealmannen, men också jargongen, då hälsofrågor inom 

HBTQ-gruppen ofta diskuteras. Ytterligare ett område som vore intressant att undersöka är hur 

idealmannen framskrivs på andra dejtingsidor, eller idealkvinnan i ett lesbiskt sammanhang. Vidare 

vore det också intressant att genomföra till exempel intervjustudier som undersöker användares motiv 

och tankar i utformningen av profilerna för att ge träffsäkrare förklaringar till varför människor 

självrepresenterar sig som de gör.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  32 

Litteratur 
 
Birnholtz, Jeremy. Fitzpatrick, Colin. Handel, Mark. Brubaker, Jed R. 2014. Identity, Identification 
and Identifiability: The Language of Self–Presentation on a Location–Based Mobile Dating App. 
Från: Proceedings of Mobile HCI, 2014, Toronto, Kanada.  
 

Ellison, Nicole., Heino, Rebecca., Gibbs, Jennifer. 2006. Managing Impressions Online: Self–

Presentation Processes in the Online Dating Environment. I: Journal of Computer–Mediated 

Communication 11, s.  415–441 

 

Frändén, Märit, 2014. Nittio och ett år av namninvandring: Något om Sveriges invandrade 

efternamn. I: Studia anthroponymica Scandinavica 31. S. 31–41. 

 

Grindr.com, 2017. Grindr Privacy Policy. (https://www.grindr.com/privacy-policy/) Senast 

kontrollerad 2017-05-29 

 

Goffman, Erving. 2014. Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. 6. uppl. ed. 

Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Goffman, Erving. 2014. Stigma: Den avvikandes roll och identitet. 4. uppl. ed. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jaspal, Rusi. 2016. Gay Men’s Construction and Management of Identity on Grindr. I Sexuality & 

Culture 2016. (http://www.readcube.com/articles/10.1007/s12119-016-9389-3) Senast kontrollerad 

2017-05-17 

 

Laclau, Ernesto., Mouffe, Chantal. 1985. Hegemony and socialist strategy: Toward a radical 

democratic politics. London: Verso. 

 

Wodak, Ruth, 2008: Controversial issues in feminist critical discourse analysis. I: Gender and 

language research methodologies. Red. av K. Harrington, L. Litosseliti, H. Sauntson & J. 

Sunderland. Basingstoke. S. 193–210. 

 

PRIDE.com. 2016. Popular Gay Slang Inspired by the Animal Kingdom 

(http://www.pride.com/gay/2016/4/05/popular-gay-slang-inspired-animal-kingdom?related=1) 

Senast kontrollerad 2017-05-17 



  33 

Bilaga 1. Rutnätet exemplifierat och beskrivet 
 
 
Rutan överst till höger (”Michael”) indikerar användarens egen profil. Därefter följer profilerna i 

ordning (geografiskt närmast först). Detta innebär att ”Eric” är närmast följt av ”Kyle”, ”Jc”, ”Guy” 

och ”Tony”. Trycker användaren på en profilruta får användaren fram mer information om profilen, 

såsom exempelvis profiltexten. Observera att denna bild är hämtad ifrån Grindrs hemsida och är 

skapad i ett maknadsföringssyfte.  

 
 

 


