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Abstract 

Many of us have grown up hearing or using words meant as insults or negative adjectives that 

were in fact names for social groups. Most of them have gone unquestioned in the mainstream 

consciousness, but the term Gay in the generally negative meaning has in the past years been 

given attention as offensive and homophobic, with debates emerging in response over whether 

or not this is true, particularly on the internet. It is the articles and forum threads from these 

debates that make out the empirical material for a qualitative study as I ask what these 

people’s thoughts are about this term and how it is perceived.   

After a qualitative coding and analysis of these texts, and interpretation of the results based on 

Erving Goffman’s theory of Phantom acceptance and stigma terms, Judith Butler’s theory of 

performativity, Ferdinand de Sassure’s theory of signifier and signified and how it connects to 

the community and Baudrillards theory of simulacra, this is the principal conclusion that I 

have drawn:  

For some of the people in this debate, the term Gay  and its use is about homophobia and 

heterosexism, though mostly it’s not overt but a subconscious part of the continued 

dehumanization and stigmatization of homo- and bisexual people. This is a position I call The 

socially focused skepticism. Others distance themselves from this idea, talking about language 

development, the lack of inherent meaning of words and freedom of expression. Using 

Baudrillard for guidance, I interpret this as having a different, more abstract view of language 

than those who connect the term to heterosexism, and with this focus on language I name this 

position The language centered defense. Yet another group frame their reasoning about the 

term in compromise, preferring to limit their use of it to certain contexts rather than disposing 

the habit entirely or risk causing offense. To these people, whether or not the word is 

homophobic is less relevant to the discussion than showing respect for how it can be 

perceived, which gives their position the name The compromising position. 

 

Sökord: ”that’s so gay” nedsättande ord, heterosexism, homofobi, gay, ungdom, skola, 

diskursiv diskriminering, slur, slurs, språk, heteronormativitet, stigma, förtryck, skällsord, 

slang, Språkcentrerat försvar, Socialt fokuserad skepticism, Kompromissande hållning, 

nedsättande ord 
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1. Introduktion 
År 2008 gick den amerikanska kampanjen ”Think b4 you speak” igång. Syftet med den var 

bland annat att få ungdomar att sluta upp med att använda ordet Gay för att beskriva olika 

saker på ett negativt sätt
1
. Tanken bakom detta är att bara användandet av ordet Gay för att 

representera något negativt bidrar till en tryckt situation för homo- och bisexuella personer. 

Vare sig att använda namn på sociala grupper för att beskriva något negativt eller oron för 

effekterna av detta bruk är något nytt. Själv gick jag i grundskolan under en tid då ord som 

Damp och CP var de vanligaste uttrycken, och i mitt material har också talats om att etniska 

grupper som judar och romer har fått samma behandling. Den här formen av begrepp är 

intressant att studera, eftersom den har en ganska speciell ställning. Å ena sidan behöver man 

inte gå allt för långt för att se likheter med nedsättande uttryck som har en tendens att 

användas som aggression mot en social grupp, till exempel Fjolla, Flata eller CPbarn. Å andra 

sidan används de här begreppen vanligtvis inte på det sättet, och ofta börjar vi använda dem i 

ung ålder, innan vi vet vad orden från början betyder. Med andra ord, den här 

begreppsgruppen ställer ett antal frågor om hur språkutveckling och attityder samverkar med 

varandra, men också hur vi bygger och förändrar mening kring ord till att börja med. För att 

återknyta till kampanjen från 2008, verkar begreppet Gay i allmänt negativ mening ha lite av 

en särställning, eftersom frågor kring sexuell orientering till skillnad från exempelvis frågor 

som har med åkommor som cerebral pares att göra har blivit högaktuella. I och med att 

rörelser för främst homo- och bisexuella personers rättigheter har gjort framsteg har också 

begreppet Gay i allmänt negativ bemärkelse hamnat under diskussion, i alla fall i den 

anglofona sfären. Det är denna diskussion som jag i den här uppsatsen undersöker för att 

närma mig den allmänna förståelsen av begreppet.  

1.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur begreppet Gay, som ett adjektiv för att 

signifiera något allmänt negativt, förstås i diskussioner på nätet 

1.2 Frågeställning 

I diskussioner som uppstår på nätet kring begreppet Gay som signifierande något allmänt 

negativt, hur tänker de deltagande personerna kring hur ordet uppfattas och används? 

                                                           
1
 Advertising Educational Foundation: Think before you speak (2008-2010)   
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2. Begrepp 
Innan huvuddelen av uppsatsen, vill jag redogöra för begreppen som återkommer i uppsatsen 

och som kan vara svåra att skilja åt. 

Begrepp 

Med begrepp i sig menar jag ord och uttryck som för med sig en viss mening. I den här 

uppsatsen skiljer jag på begrepp och ord och uttryck genom att ord och uttrycken i sig ses som 

rena ljudbilder och bokstavskombinationer som kan anta flera meningar medan begreppet 

definieras som ett ord som används för att ge uttryck för en tanke eller idé.  

Ord 

Begreppet Ord används i den här uppsatsen för att särskilja den rena ljudbilden eller 

bokstavskombinationen från de meningar och tankar som kan fästas vid det.  

Homofobi 

Homofobi definieras enligt Nationalencyklopedin som ”rädsla eller avsky för 

homosexualitet
2
”. I den här uppsatsen används det när jag menar ett medvetet personligt 

obehag eller en personlig motvilja mot homo- och bisexuella personer.  

Heterosexism 

Heterosexism är ordet jag använder för att särskilja mellan ett medvetet personligt obehag 

eller en medveten personlig ovilja mot homo- och bisexuella och en strukturell diskriminering 

mot homo- och bisexuella personer. Jag anser att homo- och bisexuella personer har en lägre 

ställning i samhället än vad heterosexuella personer har, och att denna underordning tar sig 

uttryck i att heterosexualitet utgör normen, att olikkönade par har fler samhälleliga fördelar än 

samkönade par och att homo- och bisexualitet på ett samhälleligt plan talas om som något 

avvikande. Denna underordning återkommer också i språket och hur det talas om 

homosexualitet.  

3. Tidigare forskning    
Det visade sig att forskning om just det här begreppet är relativt ovanlig. I de sökmotorer jag 

använde kom det endast fram en handfull artiklar och avhandlingar som behandlar begreppet 

Gay. För att bredda perspektivet har jag även tagit med ett par artiklar som behandlar 

                                                           
2
 Nationalencyklopedin (2012) Homofobi 
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närliggande områden. I den första av dessa artiklar utforskar Adam M Croom Slurs
3
. Med 

slurs menar han nedsättande benämningar på sociala grupper, till exempel Hora eller Tattare. 

Croom analyserar slurs via begreppet descriptives, vilket är ett begrepp som betecknar ord 

som används för att beskriva omvärlden för den som lyssnar (till exempel ord som sol, grön 

eller snabb) och begreppet expressives, vars främsta syfte är att förmedla en häftig känsla hos 

talaren, ungefär som en interjektion (exempel på detta är svordomar som fan och skit). 

Gällande slurs, börjar Croom med att skriva att de sannolikt inte är descriptives, bland annat 

eftersom descriptives är ord som låter lyssnaren dra sina egna slutsatser om personen i fråga, 

medan en slur lägger på en värdering om den
4
. Vidare skriver han att de inte kan ses som rena 

expressives ord heller eftersom slurs syftar på bestämda grupper, vilka inte kan bytas ut hur 

som helst
5
. Croom kommer fram till att slurs är ord som är något av en blandning av de här 

typerna
6
. Vidare diskuterar han definitionen av slurs som ett sätt för användaren att skapa en 

hierarki mellan sig själv och personen som hen refererar till. Dessa ord är dock inte helt 

bundna vid den grupp som de från början namnger, utan snarare vid egenskaper som brukar 

associeras med gruppen, varför exempelvis ordet faggot kan användas på personer som inte är 

homosexuella
7
. Här skrivs det alltså att slurs till övervägande del används som nedsättande för 

gruppen de betecknar, men Croom påpekar också att de kan användas inom marginaliserade 

grupper för att indikera samhörighet
8
.  

Den andra artikeln om ett närliggande ämne är skriven av Janet B. Sparks och Mary Ann 

Robertson och behandlar sexistiskt språk, det vill säga konventioner och uttryck som 

förminskar kvinnor, sätter mannen i centrum eller gör mannen till norm
9
. Detta anser jag vara 

relevant för min studie eftersom artikeln utforskar hur människor reagerar på förtryckande 

språkbruk. Under 70-talet gjordes studier som visade ett gap mellan könen i hur 

respondenterna stödde ett mer inklusivt språk, det vill säga ett sätt att tala om inte gjorde 

mannen till norm eller satte män i centrum. Författarna har senare gjort kvantitativa 

undersökningar i collegemiljö som visar att könsgapen påverkas av ålder och ämnesområde. 

Vid en kvalitativ studie av samma fenomen i slutet på 90-talet, upptäckte författarna att en del 

av respondenterna inte begränsade sig till inklusivt språk utan talade om jämställdhet på ett 
                                                           
3
 Adam M. Croom (2011) Slurs 

4
 Ibid. s.346 

5
 Ibid. ss.347-349 

6
 Ibid. s.349 

7
 Ibid. ss.353-355 

8
 Ibid. s.355 

9
 Janet B. Parks och Mary Ann Robertson (2004) Attitudes towards women mediate gender effect on attitudes 

toward sexist language 
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mer allmänt plan, vilket gav inspiration till att undersöka korrelationen mellan attityder till 

kvinnor och attityden till sexistiskt språk
10

. Studien utfördes på en respondentgrupp om 278 

studenter i åldrarna 18-20 via en enkät som mätte indikatorer på sexistiska attityder mot 

kvinnor, attityder mot sexistiskt eller ickesexistiskt språk samt kön, ålder och etnicitet. Syftet 

var att ta reda på om negativa attityder till ett mer inkluderande språk korrelerar med 

sexistiska attityder och vice versa, och hypotesen var att attityder mot kvinnor skulle förklara 

könskillnaden
11

.Resultatet visade att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

attityder mot kvinnor och attityder mot sexistiskt språk som förklarar mellan 30 och 61 

procent av gapet mellan könen
12

.  

Utöver dessa artiklar hittade jag en avhandling och en artikel som behandlar själva ämnet, det 

vill säga begreppet Gay i allmänt negativ bemärkelse. Kenneth Michael Schneck skrev 2008 

en avhandling om uttrycket ”That’s so gay” och HBT-ungdomars säkerhet i skolmiljö
13

. 

Genom att använda klassdiskussioner som en sorts fokusgrupper och genom att låta lärare 

svara på en enkät. I fokusgrupperna diskuterade eleverna associationer till ordet Gay, om 

homo- och bisexuella elevers trygghet på skolan, samt hur ofta uttrycket Gay i allmänt negativ 

bemärkelse hörts och använts av eleverna, hur det används, vilka effekter det får och huruvida 

ordet har någon koppling till attityder mot homo- och bisexuella
14

. Enkätundersökningen 

bland personalen på skolan undersökte hur ofta personalen hörde och använde uttrycket, vad 

de hade för uppfattning om dem (exempelvis om de ansåg att de var homofobisk eller om de 

skulle ingripa om de hörde den användas), samt hur de bedömde säkerheten på skolan för 

HBT-elever
15

. I den här studien kommer författaren fram till att det var stor skillnad på hur 

ofta lärare och elever hörde uttrycket ”That’s so gay”; medan elever hörde uttrycket dagligen, 

fanns det lärare som hörde uttrycket ibland eller i ett fall aldrig
16

. Genom diskursanalys 

kommer han även fram till att frasen uttrycker negativa associationer mot homo- och 

bisexuella personer och via social representationsteori kommer han fram till att uttrycket 

bidrar till negativa upplevelser av skolan hos homosexuella elever trots att många av eleverna 

anser att begreppet inte har med homosexualitet att göra
17

. Till sist skriver han att lärares syn 

                                                           
10

 Parks och Robertson (2004) ss.233-234 
11

 Ibid. ss. 234-236 
12

 Ibid. ss.236-238 
13

 Kenneth Michael Schneck (2008) That’s so gay: deconstructing the word Gay and its place in the daily 
parlance of high school students 
14

 Ibid. ss.34-35, 49-70 
15

 Ibid. s.36, 71-79 
16

 Ibid. ss.97-101 
17

 Ibid. ss.101-113 
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på huruvida begreppet är homofobt eller inte korrelerar med huruvida de anser användandet 

av det vara mobbning, vilket författaren sammanfattar mellan lärarnas syn på mobbning och 

deras syn på homofobi. Detta kan få konsekvenser för hur lärarna hanterar utsatta HBT-

elever
18

.  

Therese Lalor och Johanna Rendle-Short skrev 2004 en artikel om begreppet och hur det 

förstås i Australien
19

. Artikeln inleds med att definiera ordet Gay enligt tre meningar, där den 

första meningen är glad eller lättsam, den andra meningen är homosexuell och den tredje 

meningen är allmänt negativ
20

. Den går vidare med två studier där ordet utforskades med 

särskilt fokus på den tredje meningen, varav den första undersökte vilka som är medvetna om 

de tre olika meningarna hos ordet Gay (glädje eller lättsamhet, homosexualitet, respektive 

allmänt negativt adjektiv) beroende på åldergrupp och kön i en respondentgrupp på 111 

personer från Canberra. Den andra är en uppföljande studie på den första, där de undersökte 

hur ordet förstås av personer i åldrarna 18-30. Respondentgruppen här utgörs av 164 studenter 

av olika ämnen. Studierna utfördes genom att deltagarna fick ett formulär med olika meningar 

innehållander ordet Gay, där det skulle bestämmas vilken definition av ordet som varje 

mening syftade på
21

. I den första studien blev resultatet att respondenterna i den yngsta 

åldersgruppen hade högst sannorlikhet att definiera ordet Gay i dess tredje mening och att 

kvinnor hade en något högre tendens än män att göra det
22

. I den andra studien hade två 

hypoteser lagts upp. Den första var att begreppet skulle tolkas olika beroende på kontexten det 

användes i. Den andra var att tolkningen av ordet skulle påverkas när det förstärkande ordet 

”so” lades till
23

. Resultatdelen visar att hypotesen att respondenterna skulle tolka in olika 

betydelser av ordet beroende på kontext bekräftades, till exempel tolkades ordet i dess tredje 

mening oftare när meningen byggdes runt ett dött objekt. Genom att lägga till ordet ”so” i 

frasen ökades också sannolikheten att ordet skulle tolkas i den tredje, allmänt negativa 

meningen ifall meningen syftade på ett dött objekt och att den skulle tolkas som den andra, 

sexualitetsindikerande meningen ifall meningen syftade på en levande varelse
24

.  

                                                           
18

 Schneck (2008)   s.90, 113-114 
19

 Therese Lalor och Johanna Rendle- Short (2004) ’That’s so gay’: The contemporary use of the word Gay in 
Australian English 
20

 Ibid. ss.148-150 
21

 Ibid. s. 151,154 
22

 Ibid. ss.150-155 
23

 Ibid. s.154 
24

 Ibid. ss.155-163 
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Utifrån den forskning som presenteras här, anser jag att min undersökning har en möjlighet att 

fylla ut bilden som bildats kring begreppet Gay i allmänt negativ betydelse. Schneck skriver 

om undersöker främst begreppet i skolmiljö och relaterar främst sina resultat till ungdomar i 

skolan. Lalor och Rendle-Short kompletterar visserligen perspektiven till viss del genom att 

vidga perspektivet till personer mellan 18 och 30 år, men i deras fall handlar undersökningen 

mer om språkbruk och definitioner än om en djupdykning i de associationer som finns runt 

ordet. Schneck har en djupare analys kring detta, men fokus ligger mer på ett kritiskt eller 

offerinriktat perspektiv än på elevernas och lärarnas tankar runt begreppet. Därför anser jag 

att min undersökning kan bidra med att öka förståelsen för varför ordet används, hur det 

påverkar det sociala samspelet för både användare och åhörare och hur användare och åhörare 

tänker kring begreppet i relation till den laddning som det har. 

4. Teori 
För den här undersökningen har jag valt att tolka materialet utifrån några olika teoretiker för 

att sätta in förståelsen av begreppet i ett sammanhang om hur vi förstår omvärlden. Efter en 

snabb översyn av materialet, ansåg jag att dessa fyra teoretiker tillsammans skulle ge en 

relativt heltäckande analys.  

4.1 Goffman 
För den här uppsatsen använder jag mig av Goffmans bok Stigma

25
. Denna valdes eftersom 

den på ett grundläggande sätt kartlägger vad som är en stigmatiserad person, hur denna 

relaterar till omvärlden och hur omvärlden relaterar till den. I det här sammanhanget anser jag 

Stigma vara relevant eftersom homo- och bisexuella personer, trots alla framsteg som gjorts, 

måste anses vara en stigmatiserad grupp i och med att de fortfarande saknar samma 

möjligheter som heterosexuella personer på många håll och utsätts för våld och trakasserier på 

grund av sin sexualitet. och i boken gör Goffman de komplicerade attityderna mot 

marginaliserade grupper så som homo- och bisexuella personer och uttrycken därom till 

någonting gripbart. Genom att förstå hur stigmatisering kan ta sig uttryck blir det lättare för 

mig att navigera debatter om vad som är och inte är stigmatisering. I Stigma skriver Goffman 

att uttryck som Gay i dess aktuella mening är ett symptom på att folkgruppen som ordet 

betecknar anses vara mindre än mänskliga. Så här uttrycker han det själv:  

”by definition of course, we believe that the person with the stigma is not quite human. On this assumption we 

exercise varieties of discrimination, through which we effectively, if often unthinkingly, reduce his life 

                                                           
25

 Erving Goffman (1990) Stigma 
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chances.
26

 […] we use specific stigma terms such as cripple, bastard, moron in our daily discourse as a source of 

metaphor and imagery, typically without giving a thought to the original meaning
27

” 

Citatet tar också upp tanken att stigmatiseringen inte är något medvetet, utan ett inlärt 

beteende som har konsekvenser som utövaren inte förstår.  

Särskilt relevant är här Goffmans begrepp phantom acceptance
28

 Vad Goffman menar med 

det är att normala personer är villiga att behandla stigmatiserade personer som om de vore 

normala, men att de också lovar mer acceptans mot den stigmatiserade än de kan hålla. Målet 

i de flesta interaktioner mellan normala och stigmatiserade personer är att behandla den 

stigmatiserade som om denne vore normal. Detta är dock bara ett sken – det finns fortfarande 

situationer så den stigmatiserande förväntas vara behindrad, underlägsen, och när den 

stigmatiserade bryter mot dessa förväntningar blir stämningen otrevlig. Acceptansen är inte 

ovillkorlig, och den stigmatiserade väntas inte kräva mer acceptans än vad de normala är 

villiga att ge.
29

 Hen får inte låtsas som att stigmatiseringen för med sig tunga nackdelar eller 

som om stigmatiseringen gör en annorlunda mot alla andra. Förutsatt att den stigmatiserade då 

beter sig oklanderligt kan hen få vad Goffman kallar Phantom acceptance och Phantom 

normalcy, vilket är villkorad normalitet och villkorad acceptans som man låtsas vara 

ovillkorlig – den stigmatiserade förväntas acceptera de normala villkorslöst för att få villkorad 

acceptans, eller med Goffmans ord:  

”put differently, he is advised to reciprocate naturally and with acceptance of himself and us, an acceptance of 

him that was never really extended to him in the first place
30

”[…] ”the stigmatized individual is asked to be 

patiently for others what they decline to let him be for them
31

” […]“ Any mutual adjustment and mutual 

approval between two individuals can be fundamentally embarrassed if one of the partners accept in full what the 

other appears to make
32

”  

Stigmatiserade förväntas agera på ett visst sätt mot de normala som inramas i ett psykiatriskt 

språk. Den som inte agerar som förväntat anses ha något karaktärsfel, till exempel att man är 

defensiv eller aggressiv
33

 Att dra uppmärksamhet till fördomar och annat förtryck faller 

utanför ramen för hur den stigmatiserade förväntas agera. Den stigmatiserade ska vara 

”trevlig” i alla lägen, undervisa varsamt när fördomar dyker upp utan att reagera starkt på 

                                                           
26

 Goffman (1990) s.15 
27

 Ibid s.15 
28

 Ibid. s. 148 
29

 Ibid. ss.145-146 
30

 Ibid.s.147 
31

 Ibid. s.148 
32

 Ibid. s.148 
33

 Ibid ss.139-140 
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dem. I princip vilar ansvaret för mötet på den stigmatiserade. Hen uppmuntras tänka att 

fördomar och förolämpningar kommer ur brist på kunskap, och denna kunskap är det upp till 

den stigmatiserade att fylla i så varsamt som möjligt. När de normala inte kan ignorera den 

stigmatiserades avvikande från normen, är det den stigmatiserades ansvar att göra situationen 

avspänd
34

. 

4.2 Butler 
Butler valde jag ut på grund av hennes teori om Performance

35
. Genom detta dekonstruerar 

hon vad som annars brukar definieras som stabila delar av en identitet, vilket kommer till 

nytta i den här uppsatsen, eftersom identitet och ifrågasättandet av identitet tidvis kommer 

upp i materialet. I Imitation och genusmyteri
36

 skriver Butler om identitet, närmare bestämt 

sin sexualitet, som en performance. Hon menar att det är genom att spela en homosexuell och 

upprepa detta spelande som hon etablerar sig som sådan, både för sig själv och för andra. Att 

identiteten är beroende av att upprepade performance skapar samtidigt instabilitet i själva 

identiteten, eftersom jaget inte kan spela upp den på precis samma sätt alla gånger. Denna 

oförmåga förklarar Butler med att jaget, som sammansatt av en mängd olika sorters instabila 

performance, inte kan vara helt stabilt själv
37

:  

”Om Jaget är effekten av en viss upprepning, en effekt som producerar skenet av kontinuitet eller sammanhang, 

då finns det inte något >>jag>> som föregår det genus som det sägs framföra. Upprepningen, och 

underlåtenheten att upprepa, producerar en rad framföranden som konstituerar och utmanar detta >>jags>> inre 

sammanhang.
38  

Men det här resonemanget innefattar inte bara enskilda individers performance. Sociala 

kategorier som homosexuella eller heterosexuella fungerar på samma sätt, vilket gör att 

kategorierna själva också är instabila så till vida att de inte kan ses som naturgivna. Även 

sociala kategorier måste upprätthållas genom ett ständigt upprepat performance
39

.  

4.3 Baudrillard 
Baudrillard valdes eftersom hans diskussioner kring original och kopia kan ge en meningsfull 

analys av de diskussioner som ofta kommer upp i materialet kring meningen av ordet, hur 

språk relaterar till historia och hur ordet kan få olika mening för olika personer. Han menar i 
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texten Simulacra and simulation: Disneyland
40

 att det nu för tiden inte är möjligt att dela in 

världen i det som är verkligt och det som är den symbol för det verkliga. Enligt honom har 

världen blivit en hyperrealitet där avbilden av verkligheten har blivit verkligheten själv. Det 

som är verkligt produceras utifrån modeller, ritningar och annat, därför blir modellerna själva 

lika verkliga som det de avbildar
41

. Mycket av den otydliga gränsen mellan verklighet och 

imitation kommer också ur simulering, att låtsas ha någonting man inte har, och 

dissimulering, att låtsas inte ha någonting man faktiskt har. Detta exemplifieras av personer 

som simulerar sjukdom så att symptomen framkallas. Om denna simulering är 

undermedveten, hur är det möjligt att veta om sjukdomen är verklig eller inte? Simuleringen 

är oskiljbar från verkligheten, därför blir det problematiskt att göra en åtskillnad mellan 

verklighet och simulering. Ett annat begrepp som Baudrillard använder sig av är Simulacra. 

Han tar religionen som exempel och hur idén om gud förmedlas via symboler som baseras på 

andra symboler. Risken med detta är att idén om Gud blir beroende av symbolerna och att 

symbolerna går från att vara en representation av idén om Gud till att ersätta den. Idén om gud 

kommer att baseras på symbolerna, vilket gör idén och symbolerna till ett självrefererande 

system utan förankring i det verkliga. Symbolen har utvecklats, från att vara rent representativ 

av det verkliga, till att förvrida bilden av det verkliga, till att ge illusionen av att det verkliga 

över huvud taget finns, till att till sist bli självrefererande, simulakrum
42

.  

4.4 De Saussure  
Även de Saussure valdes ut för att skapa mening kring hur begreppet förstås och diskuteras i 

materialet. Det som skiljer honom från Baudrillard är att de Saussure uttryckligen skriver om 

språk och hur det byggs upp, vilket jag anser komplettera och förankra Baudrillards tidvis 

abstrakta teorier. Eftersom undersökningen ändå handlar om språk, anser jag det lämpligt att 

inkludera en teori som specifikt behandlar språket. Enligt de Saussure
43

 byggs ord av två 

delar, ett koncept och en ljudbild som associeras med konceptet. Dessa kallar han för signified 

respektive signifier, vilket jag översätter med betecknad respektive betecknande. De 

associerar till varandra så att ljudbilden framkallar en tanke om konceptet och vice versa. På 

så sätt anser de Saussure att språket är psykologiskt
44

. Han anser att tankar utan språk är så 
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pass otydliga att det behövs någon form av tecken för att skilja mellan två olika tankar, men å 

andra sidan är inte ljud i sig mer tydliga utan de idéer som ger dem mening
45

. Språk bidrar på 

så sätt till att forma idévärldar, vilket blir tydligare i att olika språk har olika antal synonymer 

eller rent av saknar ord för olika koncept:  

”If words stood for pre-existing concepts, they would all have exact equivalents in meaning form one language 

to the next; but this is not true. French uses louer (une maison) ’let(a house)’ indifferently to mean both ’pay for’ 

and ’recieve payment for’, whereas German uses two words, mieten and vermieten; there is obviously no exact 

correspondence of values.
46

”  

Trots att språket har en så nära relation med koncept och idéer finns det dock inte något 

inneboende band mellan signifier och signified. Banden dem emellan är godtyckliga, annars 

skulle det inte finnas fler än ett språk. Detta betyder dock inte att betecknande och betecknad 

kan separeras och bytas hur som helst. Språket är bundet av samhället eftersom det är något 

som ärvs, inte något som skapas av varje generation. Det är något som är svårt att ändra 

eftersom individerna inte gör ett medvetet beslut att acceptera dess regler, utan socialiseras in 

i dem från dag ett vilket gör att de flesta tar dem för givna. Detta betyder inte nödvändigtvis 

att det är omöjligt att förändra språket, men den sociala aspekten gör att förändringar blir 

trögrörliga
47

. Förutom betecknande och betecknad som tillsammans bildar ett tecken, 

introducerar de Saussure ännu en dimension. Språket handlar nämligen inte bara om att sätta 

namn på koncept, utan också om att veta hur de relaterar till varandra: ”Language is a system 

of interdependent terms in which the value of each term results solely from the simultaneous 

presence of the others
48

”. Genom att jämföra med andra tecken, får vi veta det aktuella 

tecknets värde, både i relation till tecken som står för något helt annat och i relation till 

liknande tecken. Sassure liknar det här med att mäta värdet i ett mynt både med vad som kan 

köpas för myntet och med vad dess värde är i relation till andra mynt
49

.  

5. Material 
 Mitt material kommer huvudsakligen från internetsökningar. Att göra en studie på nätet har 

visserligen begränsningar, så som att det är svårt att avgöra vilka som representeras i 

diskussionerna och vad som är sant, men nätet är också ett forum där stora delar av 

befolkningen har möjlighet att delta, och eftersom de flesta diskussionstrådar och artiklar som 

                                                           
45

 De Saussure i Lemert (1983) s. 157 
46

 Ibid. s.159 
47

 Ibid. ss.154-156 
48

 Ibid, s.158 
49

 Ibid ss.157-158 



14 
 

använts är åtminstone ett par år gamla, har inte jag som forskare påverkat texternas innehåll 

på något vis. Jag anser att detta är en värdefull källa till information, eftersom författarna 

kommer från olika bakgrunder, är anonyma, relativt trygga mot vad de skulle vara om 

diskussionen fördes ansikte mot ansikte, och har haft tid på sig att formulera sina tankar så att 

de blir tydliga. Naturligtvis finns möjligheten kvar att texterna inte återger författarnas 

faktiska åsikter, men jag bedömer att det inte finns anledning att tro att så skulle vara fallet för 

majoriteten av dem eftersom materialet är så stort och att eftersom majoriteten av det kommer 

från fem olika hemsidor med varierande inriktning. Sammantaget anser jag mig i den här 

studien ha ett godtagbart kvalitativt material som dessutom är ganska stort. Insamlingen av 

materialet skedde i mitten på november år 2011 via sökmotorerna Google, Yahoo, Google 

Scholar och Scirus. Det huvudsakliga sökordet är ”that’s so gay”.  Anledningen till att jag valt 

detta sökord är att jag efter att ha försökt några andra kombinationer (bland annat Gay + 

skällsord och ”Så gay”) upptäckt att just det här sökordet var det enda som gav mig tillräckligt 

mycket material för att kunna göra en fruktbar analys. Det verkar ha pågått en debatt i den 

anglosaxiska sfären (främst USA, Australien och Storbritannien) de senaste åren runt ordet 

Gay i allmänt negativ mening och just den här frasen har fått symbolvärde för just den 

meningen, och det är bidrag till denna debatt som jag använder mig av eftersom dessa 

diskussioner i stort set var de enda som jag hittade.  Eftersom uttrycket används på ett sätt 

som är väldigt lika hur det används i Sverige, ser jag inga större problem med relevansen för 

svenska förhållanden. I nästa steg sållar jag bort material som jag anser vara irrelevant, 

framför allt nyhetsartiklar, instruktioner till lärare, kampanjer och annat som inte inbegriper 

någon diskussion om begreppets mening och användande. Kvar blir då dels forum och 

diskussionstrådar, dels artiklar i både informellt och formellt format.  Jag studerade dessutom 

eventuella kommentarer, eftersom jag ville ha så många synpunkter som möjligt på ämnet. 

Vidare höll jag mig till texter som är relevanta för uppgiften. Forums- och kommentartrådar 

har en tendens att dra åt många olika håll, så i det här fallet letade jag bara efter texter som 

uttryckligen diskuterar uttrycket ”gay” i den definition som är aktuell och som följer den 

diskussionslinje som är debatten följer. Det finns exempelvis ett argument som ofta dyker upp 

i sammanhanget och som behandlar vad användandet av begreppet innebär för en persons 

vokabulär, men detta anser jag vara irrelevant för frågeställningen eftersom det inte relateras 

till begreppets relation till homofobi. Efter att ha sammanställt materialet i Atlas.ti. uppgick 

det till ungefär 200 texter vars längd varierar från fåordiga rader till artiklar på motsvarande 

en eller ett par sidor. Exakt vilka trådar och vilka poster som använts kommer inte 

framkomma i den här uppsatsen för att skydda författarnas integritet. Även om det ofta anses 
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att det som publiceras på internet är offentligt är det omöjligt att avgöra om alla författare 

varit fullt medvetna om att vilka rättigheter de har gentemot läsare, särskilt med tanke på den 

personliga ton som en del av dessa trådar har. Extra viktigt är det att vara försiktigt då ämnet 

kan vara känsligt. De citat som dyker upp i texten kommer därför att vara översatta och delvis 

omformulerade för att försvåra eventuella sökningar.   

6. Metod    
 I analysen kommer jag främst utgå ifrån det som står i materialet. I och med att mitt arbete 

går ut på att fånga vilka resonemang som finns runt begreppet, anser jag att det vore 

kontraproduktivt att börja leta efter diskurser, ideologier eller liknande fenomen som kan 

sägas ligga bakom ett uttalande eller finnas undermedvetet i första taget. Jag är relativt 

konkret i utformningen av studien. En kortfattad beskrivning av begreppsutredning som jag 

har hittat beskriver en process där forskaren samlar ihop så mycket som möjligt som har 

skrivits om ett visst begrepp, för att sedan leta efter gemensamma nämnare
50

.I den här 

undersökningen ämnar jag att göra något liknande; att samla ihop så mycket material som 

möjligt om hur begreppet används och leta efter mönster om hur det förstås snarare än att gå 

efter gemensamma nämnare. Anledningen till detta är att jag inte är ute efter ett optimalt sätt 

att använda begreppet, utan efter att skaffa mig en helhetsbild av hur det förstås. Inspiration 

har också hämtats från grundad teori. I grundad teori utgår enligt man Kathy Charmaz från 

den data man har för att konstruera sin analys och sin teori kring den, med andra ord är det ett 

induktivt arbetssätt. Man håller sig flexibel för de nya riktningar som datan kan föra en i
51

. 

Skillnaden här är att jag ändå haft med en teoretisk bakgrund att jämföra resultatet mot. 

Eftersom merparten av texterna inte är särskilt uttömmande i frågan, anser jag att teorin 

behövs för att få en kontext till resultaten. Därefter gjordes en kvalitativ analys som har 

genomförts på ungefär samma sätt som man skulle analysera en intervju, med kodning av 

texterna. Charmaz förklarar kodning så här:  

"coding is the pivotal link between collecting data and developing an emergent theory to explain the data. 

Through coding, you define what is happening in the data and begin to grapple with what it means
52

."  

Datan kokas ner till ett antal teman eller grundkoncept som sedan kan tolkas och jämföras. 

Sedan relaterades koderna till varandra, vilket skapade ett nätverk där koderna kopplats 
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samman. På detta sätt skapas ett sammanhängande mönster som kan analyseras, vad Charmaz 

kallar för axial kodning
53

. I det här fallet länkades koderna ihop med pilar utifrån ett 

kvalitativt resonemang, det vill säga att nätverken skapades efter min översiktliga förståelse 

av vilka koder som oftast dök upp i samma resonemang eller ståndpunkter och vilka som 

relaterar till varandra genom att till exempel vara motsatspar eller genom att de var variationer 

på samma tema, så som koderna obehag och undertryckt obehag. Jag ansåg att den här 

metoden var den bästa eftersom jag på så sätt kan sålla bort koder som framkommit i samma 

text men under olika resonemang och koder som tillsammans bildar ett argument som kanske 

bara förekommer en eller ett par gånger och sticker ut mot det allmänna mönstret. Även om 

dessa avstickare kan vara väl så intressanta, anser jag att en fokus på de vanligaste 

hållningarna är en avgränsning som är rimlig att göra för att inte uppsatsen ska bli allt för lång 

och spretig. Nackdelen är att jag har fått lita till mitt eget minne och omdöme, vilket gör det 

mycket möjligt att relationerna mellan koderna i nätverken är något inkonsekventa och att jag 

kan ha glömt någon koppling till någon kod, vilket får vara ett förbehåll i tolkningen av mitt 

resultat.  

7. Resultat 
Koderna som mitt resultat bygger på representerar alltså nyckelidéer, argument eller ord som 

upprepade gånger kommit upp i analysarbetet. Till exempel står koden Ej personlig homofobi 

för en återkommande idé att de som använder begreppet Gay i negativ mening inte i regel gör 

det för att uttrycka negativa attityder mot homo- och bisexuella personer och koderna 

förtrycket kvar och förtrycket avskaffat står för utgångspunkterna att det finns ett förtryck mot 

homo- och bisexuella personer, respektive utgångspunkten att det har funnits ett förtryck mot 

homo- och bisexuella personer förut, men att det nu är avskaffat. Pilarna som är dragna 

mellan dem representerar en relation mellan två koder, till exempel att koderna förtrycket kvar 

och förtrycket avskaffat är motsatser, eller att koderna tomt ord, språkutveckling och ny 

mening tillsammans formar ett resonemang om att ord inte har en inneboende mening och 

därför över tid kan få helt nya definitioner. Efter att ha kodat textmaterialet och satt ihop ett 

nätverk, var det två teman i form av två framträdande koder som tydligt stod i centrum. Det 

ena kretsar kring koden Språk samverkar med attityder och det andra kretsar kring koden Ej 

personlig homofobi.Utöver dessa kommer ytterligare fyra koder som har haft större betydelse 

än majoriteten av koderna i huvudnätverket och ger en mer nyanserad bild av diskussionerna 
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som förs. Dessa är samspel talare- publik, Trevlighet, Ålder, och Språkutveckling. Utöver 

dessa kommer ännu en kod som kom att få mycket få kopplingar i nätverket, men som på 

grund av att den var en av de vanligast förekommande koderna i texterna förtjänar att tas upp i 

diskussionen. Denna kod är Tomt ord. Nätverken kommer nedan att beskrivas och förklaras. 

Några uttryck som här kommer komma upp ofta är Enkel koppling eller Enkelt samband, 

vilket syftar på två koder som bara är kopplade till varandra i det aktuella nätverket, och 

Triangel, vilket syftar på tre koder vars pilar bildar en triangelform dem emellan. 

7.1 Språk samverkar med attityder 

is associated with

is associated with

is associated withis associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is part of

is associated with

obehag

privilegier

könat

kan inte övervinnas

samspel talare-publik~

ej personlig homofobi

bara negativt

språkutveckling

kontrast motsvarigheter

förtrycket kvar

språk samverkar med attityder~

 

 

“Jag tror det är för att folk vanligen använder ordet för att säga att något är dåligt. Att säga ’det är så gay’ och 

mena någonting negativt betyder väl att man säger att det är negativt att vara gay, antar jag.” 

 

Ovan syns nätverket för koden språk samverkar med attityder. Koden  språk samverkar med 

attityder representerar den argumentation som namnet antyder – många av texterna vidhåller 

att det finns ett visst samband med det här bruket av begreppet och mellan attityder mot 

homo- och bisexuella personer. Nätverket har skapats utifrån de koder som dök upp i 

samband med huvudkoden och kan beskrivas så här:  
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 I botten bildas en triangel mellan huvudkoden och koderna bara negativt och könat. Dessa 

två koder förhåller sig till huvudkoden på lite olika sätt. Koden Bara negativt kan sägas vara 

en del av huvudkoden, eftersom det ofta går att uttyda en tankegång som påminner om Språk 

samverkar med attityder, även om det inte är uttalad. Resonemanget handlar ofta om ordets 

betydelse och om hur ordet Gay från början betytt glad, sedan går det vidare till att i frågasätta 

hur det i så fall kan komma sig att ordets nya betydelse bara är negativ. Koden könat är till 

viss del relaterat till koden bara negativt. Denna står för tesen att ordet Gay i den aktuella 

bemärkelsen, särskilt när det riktas till personer, kopplas till maskulinitet och manlighet. Att 

använda ordet mot en pojke eller man anses vara ett angrepp på hur väl han passar in i de 

könsnormer som finns för män, vilket kan kopplas till att valet av ordet såväl som valet av 

måltavla återspeglar vissa attityder.  

Till vänster om denna triangel syns ett lite mer komplicerat samband. Dels finns en koppling 

till den andra huvudkoden ej personlig homofobi, som står för den återkommande hållningen 

att användningen av uttrycket i sig inte säger någonting om användarens attityder mot homo- 

och bisexuella. Många av texterna håller med om detta, men anser icke desto mindre att det 

finns en attitydkoppling till begreppet som användarna kanske inte är fullt medvetna om.  

Med detta kopplas koden språkutveckling, som står för hållningen att begreppet Gay i negativ 

form kopplas till en utveckling av språket på ett eller annat sätt, oftast i sammanhanget att 

skapa en ny mening eller en ny betydelse för ordet, men inte alltid. Som synes kopplas även 

detta till huvudkoden, eftersom texterna inte alltid menar att den nya betydelsen är helt och 

hållet frikopplad från den gamla. Vidare går det att se, om än lite otydligt, att koden 

språkutveckling till koden kan inte övervinnas. Denna kod står för en hållning i texterna att 

användandet av begreppet och/eller de attityder som eventuellt ligger bakom inte kan 

påverkas. Det här är en kod som vid första anblick inte har någon direkt koppling till 

frågeställningen, men då den återkommer i materialet i kombination med olika hållningar, 

anser jag att den har en betydelse för förståelsen av de olika hållningarna. Koden ej personlig 

homofobi kopplas också till koden samspel talare-publik. Denna kod står för en hållning att 

oavsett vad talaren menar, kommer uppfattningen av begreppet att variera beroende på vilken 

betydelse ordet har för den som lyssnar, vilket gör att den både erkänner att användaren inte 

behöver ha några negativa attityder mot homo- och bisexuella personer, men personer som 

har det kan uttyda ett tyst bifall i användandet av begreppet och andra kan tyda användandet 

av begreppet som att de negativa attityderna finns där ändå. 
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 I nästa del av nätverket syns koden förtrycket kvar som står för hållningen att HBTQ-

personer fortfarande har mycket att kämpa för, och attityder är en del av detta, vilket gör att 

det aktuella begreppet inte blir harmlöst. Som synes kopplas den även till hållningen att ett 

dylikt förtryck inte går att övervinna och till koden kontrast motsvarigheter vilket 

representerar ett resonemang där begreppet jämförs med andra nedsättande begrepp, oftast för 

att argumentera för att begreppet har ett samspel med attityder. 

 Vidare kommer vi till ett mer komplicerat samband gällande koderna privilegier, obehag och 

samspel talare-publik. Koden privilegier handlar kort sagt om privilegier av olika slag, oftast 

tolkningsföreträde och möjlighet att använda ord som Gay i dess aktuella mening fritt 

beroende av ens sexualitet eller andra egenskaper – ”om jag verkligen är ärlig med varifrån 

det här beteendet kommer ifrån, måste jag säga att det är för att jag tror att jag aldrig har 

upplevt diskriminering på grund av min sexuella läggning”, som en av skribenterna uttrycker 

det. Den kopplas till huvudkoden dels eftersom attityderna kring homo-och bisexuella 

personer påverkar vem som får vara med och bilda mening kring det här begreppet, dels 

eftersom attityderna också innebär att vi tolkar användare av begreppet beroende på deras 

grupptillhörighet. Just denna version av privilegium är betydande för kopplingen till koden 

samspel talare-publik. Som nämnts tidigare handlar den här koden om hur begreppets 

betydelse varierar mellan personer och om hur reaktioner till begreppet varierar beroende på 

hur lyssnare uppfattar ordet, men också beroende på hur lyssnaren uppfattar talaren. Till 

exempel återkommer historier om HBTQ-personer som använder begreppet fritt emellan sig, 

då de känner till varandras hållning. Däremot kan begreppet leda till obehag i sammanhang då 

talaren har tolkningsföreträde över homo- och bisexualitet och bruket av begreppet gör 

lyssnaren påmind om sin lägre sociala ställning.  
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7.2 Ej personlig 
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” Jag är säker på att de flesta som säger ordet inte är ute efter att hata homosexuella och skulle säkert sluta med 

det om någon förklarar för dem varför det är fel.” 

Nästa nätverk kretsar kring den andra huvudkoden, ej personlig homofobi. Som nämnt 

tidigare, representerar den här koden den vanliga hållningen att användandet av Gay i allmänt 

negativ bemärkelse inte nödvändigtvis reflekterar ett personligt ställningstagande till homo-

och bisexualitet hos talaren. Detta nätverk syftar till att förklara denna hållning.  

Den enklaste kopplingen finner vi högst upp, och det är den enkla kopplingen till koden 

återtagande. Denna representerar ett användande av begreppet i emancipationssyfte, främst 

bland HBTQ- personer. I detta fall betyder det att vissa personer har använt ordet på ett 

medvetet sätt för att skapa ny mening och nya associationer kring det – ”sådana här saker 

slutar snart ha nedlåtande associationer när homosexuella använder dem på sig själva”, som 

en av skribenterna uttrycker det.  
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Går vi medurs i nätverket, kommer vi sedan till koden generationsuttyck. Denna kod visar att 

många av texterna associerar begreppet till en viss generation. Vilken generation det är exakt 

är däremot inte entydigt eftersom vissa författare associerade uttrycket till den yngre 

generationen medan andra identifierade det som tillhörande sin egen generation.  

Vidare kommer vi till huvudkodens koppling till det andra huvudtemat, språk samverkar med 

attityder. Denna koppling kommer sig av att även om många texter håller med om att det inte 

finns någon medveten homofobi i användandet av begreppet, reproducerar ändå begreppet en 

diskurs om att homo- och bisexuella personer är mindre värda än heterosexuella personer. För 

att citera materialet: ”varje gång du säger ’det är så gay’, även om du inte anser dig vara 

homofob, är det som ett godkännande för någon annan att säga det och verkligen mena ’ jag 

hatar homosexuella’”. Denna reproduktion kan uttydas i kopplingen mellan språk samverkar 

med attityder och språkutveckling, som har diskuterats i nätverket ovan. Av samma anledning 

tänker jag inte här upprepa hur samspel talare-publik hänger samman med språk samverkar 

med attityder.  

Härefter kommer fem koder som hänger samman i sin koppling till huvudkoden. Koden 

oskyldigt betecknar hållningen att användandet av begreppet är harmlöst och inte reflekterar 

något oönskvärt hos användarna. Denna tes styrks av fyra andra koder. För det första är 

oskyldigt kopplat till koden ny mening, vilket i det här sammanhanget betyder att ordets nya 

mening inte har något samband med föregående meningar. Användare associerar bara 

begreppet till dess nya mening vilket gör att de inte drar några kopplingar till homosexualitet 

som gör att de reflekterar över homosexualiteten och dess värde. Vidare vävs koden ålder in i 

sammanhanget. Mycket av oskyldigheten i uttycket sägs komma av att det främst används av 

barn och ungdomar. Dessa grupper anses ofta inte ha någon förståelse av sexualitet, i alla fall 

inte av de nyanser som är aktuella i sammanhanget, vilket gör det osannolikt att ordet Gay 

används nedsättande på grund av homofobi från användarnas sida. Det sista hörnet i det här 

mönstret är koden vana. Denna kod representerar det omedvetna bruket av uttycket. I det här 

sammanhanget associeras den till ej personlig homofobi och koden oskyldigt eftersom 

användare enligt texterna ofta utvecklar en närmast undermedveten vana av att använda 

uttycket. Resonemanget kring frågan är att denna omedvetenhet gör att uttrycket får mycket 

lite reflektion hos den som användet det.  När vi går vidare i nätverket kommer vi till koden 

språkutveckling. Denna är här kopplad till huvudkoden genom att ordets betydelse ska glida 

från sina associationer till homosexualitet. Detta syns tydligast i kodens koppling till ny 

mening. Vidare kan vi också se att språkutveckling är kopplat till generationsuttryck, vilket 
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kan ses som en förskjutning i begreppets användningsområde till att bli ett tecken på 

grupptillhörighet.  

Nästa kluster i nätverket är triangeln mellan ej personlig homofobi, trevlighet, och ingen 

direkt aggression. Koden ingen direkt aggression representerar argumentet att begreppet inte 

bör värderas som en tyngre kränkning eftersom begreppet inte har en historia av att riktas mot 

homosexuella i syfte att kränka dem och för att det inte har associationer till våld. Trevlighet  

är en kod som används både av texter som är mot användandet av uttrycket och av dem som 

är för. På båda sidor av frågan används det en mängd olika argument som går ut på socialt och 

mentalt välbefinnande. Exempelvis kan man argumentera att bristen på aggressioner riktade 

direkt mot homosexuella gör att begreppet kan prioriteras bort för att man ska kunna lägga 

energi på mer hotande uttryck. Det bör också nämnas att ingen direkt aggression  kopplas till 

koden språklig frihet.  Tanken här är att det inte är värt att kränka friheten att uttrycka sig om 

det inte gäller direkt hotfulla uttryck.  

Till sist finns det en grupp som inkluderar koderna kontrast motsvarigheter, kan inte 

övervinnas och förtrycket kvar. De sista två är kopplade till varandra och uttrycker en viss 

uppgivenhet som återkommer i några texter där man talar om begreppet som reproducerande 

heterosexism, men menar att denna heterosexism inte går att övervinna – ”Svara mig det här: 

Hur ska man ändra inställningen hos någon som har bestämt sig för att du är helt fel och dålig 

oavsett vad du säger eller gör? Det kan man inte”. Kan inte övervinnas är även kopplad till 

koden språkutveckling, reflekterande tankar om att det alltid kommer finnas ord som använder 

namn på minoritetsgrupper som nedsättande ord. Därför är den också kopplad till kontrast 

motsvarigheter.  
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7.3 Samspel talare- publik 
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”Även om ordet ’gay’ är ganska synonymt med ’dåligt’ för mig och mina vänner och inte har något att göra med 

sexualitet, är det fortfarande många som ser det som en förolämpning, så det borde aldrig användas innan det är 

säkert att det inte kommer tas som en förolämpning, vare sig man menar det eller inte.” 

 

Som tidigare nämnt, representerar koden samspel talare- publik hur uttryckets mening 

varierar beroende på vem som talar, vem som lyssnar och samspelet dem emellan. Överst i 

närverket finner vi kopplingen mellan huvudkoden och koden pga homofobi. Denna kod står 

för jämförelser av olika intentioner mellan användare. Ofta dyker ståndpunkten upp att 

begreppet får en heterosexistisk eller homofob betydelse för lyssnaren om denne vet att 

användaren har homofoba tendenser eller uttrycker sig på ett sådant sätt att det ligger en tydlig 

värdering av homo- och bisexuella bakom användandet av ordet.  

Överlappande med den här kopplingen finns en triangel mellan huvudkoden och koderna 

gruppbeteende och (o)passande kontext. Den förstnämnda representerar begreppets sociala 

förankring - det socialiseras helt enkelt in i enskilda personer av gruppen på samma sätt som 

annan jargong: ”Jag vet att de använder ordet för att de har växt upp på ett ställe där folk ofta 
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säger det”. Den sistnämnda koden står för tanken att ordet har ett begränsat antal kontexter 

där det kan användas. Det talas till exempel ofta om att det får användas mellan vänner, men 

att bruket är mindre passande mellan personer som man inte känner tillräckligt väl. Dessa tre 

koder hänger samman i och med sin sociala anknytning: tillsammans visar de hur begreppet 

används och uppfattas olika beroende på vilka människor individen omger sig med.  

Den här triangeln överlappar med ännu en konstellation mellan koderna undertryckt obehag, 

obehag, språk samverkar med attityder och huvudkoden. Tillsammans uttrycker de en del av 

hur lyssnarna uppfattas tänka i sammanhanget. Obehaget motiveras ofta med att lyssnaren inte 

är säker på användarens attityder mot homo- och bisexuella och därmed kan uppfatta 

begreppet som en medveten eller omedveten indikator på homofobi. Beroende på hur 

relationen mellan talaren och lyssnaren ser ut, kan detta obehag dock gå outtryckt.  

Den andra halvan av nätverket tas upp av ett mer komplicerat nät med många koder, vilka är 

ny mening, tomt ord, ej personlig homofobi, språk samverkar med attityder och privilegier.  

De första två har en gemensam koppling. Tomt ord är en kod som syftar till uppfattningen att 

ordet inte har någon inneboende mening, utan mening läggs i orden av dem som använder 

orden. Tillsammans med koden ny mening byggs resonemanget att det aktuella begreppet blir 

frikopplat från homofobi, men med hjälp av huvudkoden finns också en annan uppfattning. 

Meningen blir performativ, skapad i den enskilda situationen av talaren och publiken 

närvarande. Sambandet blir sedan lite mer komplicerat när man kopplar ihop ny mening med 

de övriga tre koderna. Som synes här återkommer resonemanget att en ny mening av 

begreppet gör att man inte kan anklaga enskilda användare för homofobi, men samtidigt är 

denna kod kopplad till koden privilegier. I en del texter återkommer nämligen resonemanget 

att denna nya mening är skapad av och för heterosexuella personer som är strukturellt 

överordnade människor med andra sexualiteter och att meningen av ordet Gay som något 

negativt därför är något problematiskt. Att använda ett ord för homosexualitet och göra om 

det till ett ord med en enbart negativ mening gör att HBTQ-personer som hör begreppet 

känner sig nedvärderade och därför kopplas det ihop med allmän heterosexism och homofobi 

oavsett talarens egna intentioner och attityder.  

Till sist kommer en länk mellan huvudkoden och koden queera användare som syftar till att 

meningen av ordet och hur det uppfattas också påverkas av queera personers bruk av det, ofta 

till en uppfattning av att det blir mer harmlöst.  
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7.4 Ålder 
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”De flesta som använder uttrycket är omogna typer. Jag har aldrig hört någon äldre än 25 använda ordet på allvar 

och jag har aldrig hört någon äldre än 30 använda det alls. Ungar är ungar och de säger fåniga saker.” 

 

En annan kod som blev relativt central var koden ålder. Denna kod representerar 

associationerna till ålder, livsfaser och ålderkodade egenskaper (som till exempel omogenhet) 

som dyker upp i diskussionerna kring begreppet. Överst i nätverket ser vi en enkel koppling 

till koden erfarenheter, vilken representerar erfarenheter av och kunskap om homo- och 

bisexuella personer och deras känslor, samt kunskap om hur förtryck fungerar. Denna kopplas 

till ålder eftersom resonemangen kring åldern ofta explicit eller implicit bygger på tanken att 

ungdomar inte ”vet bättre” än att använda begreppet och ibland även att vuxna som använder 

det mot bättre vetande eller på grund av att de saknar erfarenheter som de ”borde” ha fått vid 

det här laget.  

Under detta samband finner vi en triangel mellan huvudkoden och koderna gruppbeteende 

och (o)passande kontext. Ålder kopplas ibland till gruppbeteende genom idén om grupptryck 

eller att personer som använder ordet gör det för att uttrycka samhörighet med en viss grupp. 

Det vanligaste exemplet på detta är skolan, vilket återkopplar till ålder. Att användandet är 

präglat av grupptillhörighet och så pass vanligt i skolan eller miljöer som förknippas med barn 

i skolåldern i förhållande till andra miljöer gör också att uttryckets användande blir mycket 
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bundet av kontext – folk utanför de specifika platserna och grupperna som tidigare nämnts har 

mindre sannolikhet att reagera på begreppet på samma sätt som inom de aktuella grupperna 

och platserna.  

Längst ner i nätverket hittar vi det mest komplexa sambandet. Detta är kopplingarna som går 

mellan huvudkoden och koderna ej personlig homofobi, oskyldigt och ny mening. 

Tillsammans beskriver de här koderna uppfattningen att ålder som faktor gör att personer som 

använder begreppet inte bör ställas till svars för detta. Ordet Gay har fått en ny mening, och 

eftersom de flesta användarna av ordet som allmänt negativt är så pass unga, har de ännu inte 

gjort kopplingen mellan det negativa begreppet och sexualitet. Detta gör att bruket av 

begreppet inte kan bero enbart på personlig homofobi, faktum är att ett inkluderande av koden 

oskyldigt gör att användandet förmodligen inte alls har något med homofobi att göra.   

7.5 Trevlighet 

is associated withis associated with

is associated withis associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with
is associated with

is associated with

"rätten" att ta illa upp

(o)passande kontext~

felprioriteringingen direkt agression~

gruppbeteende

ej personlig homofobi

undertryckt obehag

kan inte övervinnas

privilegier

trevlighet~

 

 

”Jag bryr mig inte, livet är för kort för att jaga upp sig över vad andra säger. Lev livet och var glad, ta inte illa 

vid dig”.   

”Jag är säker på att folk som upprörs över dem som säger ’Det är så gay’ bara är grälsjuka”  

 

Koden trevlighet har att göra med de resonemang som uppstår kring trivsel, sociala 

belöningar och bestraffningar såväl som allmänt välbefinnande som dyker upp i anslutning till 
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begreppet. Denna kod har tre enkla samband med koderna ”rätten” att ta illa upp, 

undertryckt obehag och privilegier. Sambandet mellan huvudkoden och koden privilegier 

tyder här både på de samhälleligt överordnades privilegium i att bestämma vad som är 

passande för den underställda gruppen att reagera på utan att det blir opassande och på frågan 

om vem som kan använda uttrycket utan att det leder till obehag.  Trevlighet är också kopplat 

till undertryckt obehag eftersom de skribenter som uttrycker ett undertryckt obehag oftast 

motiverar detta med att inte vilja förstöra stämningen eller vara otrevliga mot de som 

använder begreppet. Till sist har vi kopplingen mellan huvudkoden och en kod som var lite 

mer ovanlig i mitt material, nämligen ”rätten” att ta illa upp. Denna kod representerar de 

resonemang som förs över huruvida det är rätt att störa sig på användandet av begreppet, och 

om motsättningar mellan respekten mot andra människor och rätten att uttrycka sig. I detta 

fall står den här kopplingen för resonemanget att åhörarna till begreppet inte har rätt att ta illa 

upp eller att begreppet är så pass oskyldigt att de som reagerar på det är ”ute efter att bråka”.  

Även i detta nätverk hittar vi en triangelliknande formation, denna gång mellan 

huvudbegreppet och koderna gruppbeteende och (o)passande kontext. Resonemangen kring 

kontext handlar ofta om ren hövlighet, att det är oförskämt att använda begreppet i fel kontext. 

Gruppbeteendet knyts också tidvis till grupptryck, vilket knyter koden till trevlighet genom 

den sociala press som grupptrycket för med sig.  

Till sist bjuder nätverket på ett lite mer komplicerat samband. Huvudkoden knyts till koderna 

ingen direkt aggression, felprioritering, ej personlig homofobi och kan inte övervinnas. Av 

dessa är sedan ingen direkt aggression på den vänstra sidan kopplat till felprioritering och ej 

personlig homofobi, medan felprioritering på den högra sidan är kopplat till ingen direkt 

aggression och kan inte övervinnas. Man skulle här kunna säga att den vänstra sidan av 

nätverket trycker mer på användandets oskyldighet än vad den högra gör. Resonemanget går 

här ut på att alltför negativa reaktioner mot begreppet är opassande då det inte är menat som 

en direkt aggression mot homo-och bisexuella personer och då personen som använder 

begreppet inte hyser något agg mot homo- och bisexuella. Den högra sidan av figuren är lite 

mer pessimistiskt inriktad, även om den har kopplingar till den vänstra. I sammanhang där 

koden felprioritering dyker upp, erkänns det ofta att homofobi fortfarande är ett stort problem. 

Ofta resoneras det dock att för att få bukt med problemet, gör det större nytta att angripa 

grövre problem än begreppet i fråga. Exempelvis talas det om att krut i första hand ska läggas 

på ord som är direkta aggressioner mot homo- och bisexuella och att för starka reaktioner på 

det aktuella begreppet kan skada ansträngningar för att få bukt med sådana ord. Vidare 



28 
 

kopplas felprioritering till koden kan inte övervinnas. I detta fall handlar trevlighet ofta om 

personligt välbefinnande. Texterna talar om att ett liknande begrepp kommer att ta det 

aktuellas plats om det mot förmodan skulle försvinna eller om att homofoba diskurser är så 

djupt förankrade att den som anstränger sig för att förändra utan att prioritera bort sådant som 

det aktuella begreppet orsakar sig onödigt lidande.  

7.6 Språkutveckling 
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”Det verkar som att Gay har tre meningar nu. Väldigt glad, gillar samma kön och dum eller ful. Det beror på 

sammanhanget som ordet används i.” 

 

Koden språkutveckling har som synes ett relativt komplicerat nätverk i och med att de flesta 

koderna är relaterade till varandra på ett eller annat sätt. Ändå går det här att urskilja tre 

grupper. Koderna generationsuttryck och ej personlig homofobi tycks lägga sin tyngdpunkt på 

det harmlösa i begreppet. I och med att ordet har utvecklats i riktning från ett begrepp som har 

att göra med sexualitet, kan det inte direkt sammankopplas med homofobi. Att 

generationsuttryck ingår beror av att en del texter antyder att begreppets band till olika 

generationer gör att dess primära mening har mer att göra med att markera grupptillhörighet 

än sexualitet. Ej personlig homofobi är även kopplad till ny mening, vilket markerar att den 

nya meningen inte har kopplingar till homofobi.  

Nästa grupp är lite mer pessimistisk. Kopplingen mellan huvudkoden och språk samverkar 

med attityder har att göra med att flera texter explicit eller implicit lägger fram resonemanget 
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att även om ordets mening har utvecklats, påverkas denna utveckling av de allmänna 

attityderna till homo- och bisexuella personer i samhället. Att både huvudkoden och språk 

samverkar med attityder kopplas till kan inte övervinnas betecknar resonemanget att även om 

det aktuella begreppet kan sägas ha homofoba undertoner, kan man inte påverka hur ord 

används och, som en del texter uttrycker, även om just det här ordet åtgärdas, kommer ett 

annat med liknande undertoner ta dess plats. 

Till sist har vi en grupp där huvudkoden kopplas till ny mening och tomt ord. Detta kan tänkas 

vara ett mer abstrakt sätt att se på begreppet. Huvudkoden kopplas till tomt ord, vilket speglar 

ett resonemang, antingen implicit eller explicit, att meningen hos ett ord är preformativt, eller 

i varje fall inte bestämt oberoende av interaktionen. Detta leder till att ordet kan få en Ny 

mening, vilket som jag tidigare nämnt kopplas till ej personlig homofobi då denna nya mening 

för det mesta anses vara helt eller till största delen separerad från ordets associationer till 

sexualitet.  

7.7 Tomt ord 

is associated with

is associated withis associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

oskyldigtvana

språkutveckling

ny meningsamspel talare-publik~

felprioritering

tomt ord

 

”Men språk har bara så mycket makt som vi ger det.” 

”Vem bryr sig, det är bara ord.” 

Koden tomt ord förekom ofta i texterna, men som i skapandet av nätverket kom att få 

förhållandevis få kopplingar. I det här nätverket finns det bara en enkel koppling, vilket är 
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mellan huvudkoden och felprioritering. Dessa två kopplas samman genom argumentet att det 

är en felprioritering att lägga energi på ett ord som inte har någon inneboende mening.  

Till vänster i nätverket ser vi sedan att koden vana är kopplad till huvudkoden, men också till 

koden oskyldigt. Detta eftersom det finns en uppfattning att begreppet används nästan 

omedvetet, vilket gör att de som använder det inte har för avsikt att såra någon. För dem i och 

med att användandet blir en vana, reflekteras det inte heller över ordets mening, och det blir 

”tomt”.  På den här sidan finns också koden samspel talare-publik, vilken också kopplas till 

ny mening. Som redan nämnt, syftar detta samband till uppfattningen att ord inte har någon 

inneboende mening, utan meningen är har beroende av vem man talar med. Överst finner vi 

koden språkutveckling. Denna kod är kopplad både till huvudkoden och till koden ny mening. 

Tillsammans bildar dessa koder en ofta implicit tanke att meningen hos olika ord skapas av 

människor snarare än att de är inneboende hos ordet. I det här fallet talas det ofta om att 

meningen hos ordet Gay har skiftat. Ny mening kopplas också till koden oskyldigt, vilket 

syftar på att uppfattningen att det inte går att klandra personer som använder det aktuella 

begreppet, eftersom det har fått en annan mening än den som har med sexualitet att göra. 

Oskyldig, till sist, är som sagt en kod som i det här nätverket har tre bindningar: till 

huvudkoden och till koderna ny mening och vana. Kopplingarna till de sista två har redan 

förklarats, men kopplingen till huvudkoden reflekterar resonemanget att personer som 

använder uttrycket inte reflekterar över ordets betydelse, och därmed inte är ute efter att skada 

någon.  

7.8 Sammanfattning 

För att sammanfatta resultaten, går det att urskilja två huvudsakliga tankegångar i de koder 

som kröp fram. Den ena tar användarna i försvar och fokuserar mycket på att användarna för 

det mesta inte använder ordet i syfte att skada någon direkt eller indirekt, och att det inte är en 

reflektion av personliga attityder. Dessa tankegångar representeras av koder som ej personlig 

homofobi, oskyldigt, tomt ord, ny mening, ingen direkt aggression och vana. Resonemangen 

här går för det mesta att det finns en brist på medveten homofobi i användandet av begreppet. 

Denna omedvetenhet förklaras sedan vanligen med att ordet har fått en ny mening som inte 

medvetet kopplas till sexualitet eller med att de flesta användarna är så pass unga att de har 

börjat använda ordet utan att ha någon fullt utvecklad uppfattning om vad homo-och 

bisexualitet är för något. Ibland blir omedvetenheten också förklarad av att ordet har en främst 

social funktion som generationsuttryck, som uttryck mellan vänner eller som tecken på 
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grupptillhörighet. Till sist talar man om begreppet som en nästan kroppslig vana, som uttrycks 

utan reflektion av dess mening.  

 Å andra sidan finns det även ett tydligt mönster som knyter definitionen av ordet Gay som 

allmänt negativt till heterosexism och homofobi. Dessa tankegångar representeras av koder 

som språk samverkar med attityder, bara negativt, obehag, undertryckt obehag, privilegier 

och kontrast motsvarigheter. Här går resonemangen oftast så att användandet av ordet Gay 

som enbart negativt hjälper till att knyta associationerna mellan homo-och bisexualitet och 

sådant som är inte är önskvärt. I vissa texter läggs också till ett resonemang kring 

språkutveckling, där det noteras att ordet enbart används i negativa sammanhang, trots att den 

ursprungliga betydelsen är positiv. Andra ser till den emotionella aspekten för homo- och 

bisexuella och talar om obehag som kommer av att en del av ens identitet associeras med 

något negativt.  

Dessa två tankegångar är dock inte oförenliga. Ofta förekommer texter där författaren först 

gör läsaren medveten om att hen anser att personer som använder ordet inte gör det med 

avsikt att såra andra eller att hen inte tror att personer som använder ordet bär på personlig 

homofobi, för att sedan förklara hur användandet av ordet är nedvärderande mot homo- och 

bisexuella personer eller kränkande mot homo- och bisexuella personer som hör det. En annan 

variation som ibland uppkommer är att författaren förklarar att hen anser att uttrycket är 

nedsättande, för att sedan resonera att hen inte tror att personer som använder det avser att 

såra och att det därför är mer värt att motarbeta andra problem.  

Slutligen finns det några koder som inte faller in i det vanliga mönstret, men som ändå 

förtjänar ett omnämnande: det är koderna som gäller trevlighet och ålder. Den förstnämnda 

har mycket att göra med förståelsen av konflikterna runt begreppet. Här skrivs det mycket om 

begreppet i social mening, om att en del personer är ovilliga att uttrycka sitt obehag inför 

begreppet eftersom det skulle störa stämningen, om att det inte är trevligt att använda 

uttrycket i vissa kontexter. Här dyker också resonemanget upp att personer som tar illa upp på 

begreppet ska ignorera det för sin mentala hälsas skull, att man sliter ut sig på att ägna mycket 

uppmärksamhet åt allting som är fel. Vad man har rätt att ta illa upp på är också en fråga som 

dyker upp i det här sammanhanget. Vad är konstruktivt att ta hänsyn till, och var går gränsen 

för den språkliga friheten?  Den sistnämnda koden sedan, har att göra med den betydelse som 

åldern får få uttrycket. Äldre skribenter reflekterar över sin skolgång när ämnet kommer upp, 

lärare reflekterar över sina elever, äldre syskon över sina småsyskon, och bland de skribenter 
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som har barn i sin närhet, kommer också barnen in i resonemanget. Överlag knyts begreppet 

till ungdom i första hand, och till minnen av skolgården och omogenhet (det vill säga drag 

som associeras till ungdom) i andra hand. Erfarenheter knyts också till ålder, då en del av 

texterna hänvisar till ungdomars brist på erfarenhet av homo- och bisexualitet när begreppet 

börjar användas. Härnäst kommer jag att diskutera resultaten utifrån några teoretiska 

perspektiv.  

8. Diskussion  

8.1 Goffman 

Som skrivet i teoridelen, beskriver Goffman begrepp som används på samma sätt som det 

aktuella begreppet som ett uttryck för en omedveten nedvärdering av folkgrupperna som ordet 

refererar till, stigmatermer. Med andra ord, att just ordet Gay betecknar något negativt är inte 

någon slump. Det skulle inte gå att använda för att beteckna något negativt om inte ordets 

aktuella mening, homosexualitet, var accepterat som något negativt i sig. De texter som kodas 

med koden Språk samverkar med attityder följer också implicit eller explicit detta 

resonemang för det mesta. Homosexualitet för enligt dessa författare med sig ett stigma, och 

detta stigma både reproduceras och uttrycks igenom att ordet Gay används som ett adjektiv 

för någonting negativt. Mycket få av dessa texter relaterar dock stigmatermen till en uttalad 

personlig homofobi; i enlighet med Goffmans tal om stigmatermerna beskrivs användandet av 

det aktuella begreppet som något som sker med en omedvetenhet om kopplingen till ordets 

andra betydelser och vad användandet innebär för homo- och bisexuella som social grupp.  

Goffmans teorier kan även appliceras på koderna Trevlighet och Ej personlig homofobi. Ej 

personlig homofobi är en av de koder som oftast används av texter som försvarar begreppet 

och dess användande. Man kan se detta som ett uttryck för Phantom acceptance. Personerna 

bakom dessa texter anser sig vara accepterande mot homo- och bisexuella personer, men vill 

inte ge upp användandet av ett begrepp som uttrycker intolerans emot dem. Att dra 

uppmärksamhet till att vissa homo- och bisexuella finner obehag i något som de normala 

själva gör är att gå över gränsen för vad de normala kan rätta sig efter vad gäller acceptans, 

vilket tyder på att de anser sig vara bättre på att behandla homo- och bisexuella personer som 

normala än vad de i själva verket kan infria. Phantom acceptance kan även ställas mot de 

resonemang som dyker upp kring koden trevlighet i och med att en del texter slår in på det 

psykiatriska spåret. Det talas om att reaktioner mot begreppet är negativa för individens 

mentala hälsa, om att kunna prioritera (vilket implicit antyder att personer som reagerar på 
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uttrycket har en oförmåga att prioritera) och i vissa fall även om bitterhet och aggressioner 

hos dem som reagerar: ”Om jag går omkring och låter mig själv såras hela tiden kommer det 

bara slå tillbaka på mig själv”. Vidare visar det sig att både från personer som har reagerat på 

begreppet men inte velat uttrycka sig och från vissa personer som använder uttrycket kommer 

resonemang som handlar om att gå över en gräns då en protest mot begreppet uttrycks. 

Eftersom de flesta fall av användare som sagt inte anser sig vara homofoba, kan det tydas som 

att deras acceptans faller in i mönstret för hur ansvaret för att upprätthålla en Phantom 

acceptance vilar på den stigmatiserade. Det är denna som ska ha överseende med de normala 

när de bryter illusionen av acceptans, och samtidigt måste den stigmatiserande se till att inte ta 

sig för stora friheter och se sig själv som helt normal. Kort sagt är det den stigmatiserades 

ansvar att inte störa de normala och deras självbild, och att reagera på ett ord som Gay i 

negativ mening är att bryta mot det ansvaret: ”Det är det där obekväma ögonblicket då du 

försäkrar för dem att du inte bryr dig trots att ordet egentligen får en del av dig att krypa ihop, 

för du vill inte framstå som en politisk korrekthetsfascist”.  

8.2 Butler 

De olika reaktionerna på begreppet kan också förklaras via Judith Butlers teorier om 

performativitet. Koden Samspel talare-publik lyfter fram användarnas framtoning som 

betydande för hur begreppet uppfattas. En person som använder det i kontexter där hen är 

känd för att vara tolerant kommer få andra reaktioner än i kontexter där så inte är fallet. 

Många av personerna bakom texterna argumenterar för sitt bruk av begreppet med att de 

själva är accepterande av homo- och bisexuella personer: ”Om jag eller mina vänner använder 

ordet är det okej, för det är bara ett slangord och vi menar inte att vara nedsättande”. 

Acceptansen i de här texterna ses som en konstant del av personligheten, men med tanke på 

att individen kan ändra inställning över tid och på att det i mångt och mycket är omgivningen 

som bestämmer vad som definieras som acceptans, är det kanske mer fruktbart att se på den 

som ett performance. Identitetskategorin  Accepterande är inte något som ska tas för givet 

som en stabil del av en person. För att etablera sig som accepterande måste en person inte 

bara bete sig på ett visst sätt som förknippas med den kategorin, utan göra det så ofta och så 

konsekvent att andra och hen själv ser uppträdandet som en del av identiteten. I det här fallet 

ligger dock fokus på hur omgivningen ser personen. Reaktionerna på det här begreppet beror i 

viss mån på hur väl och hur ofta användaren har spelat upp tolerans. Har hen inte lyckats 

etablera sig som tolerant hos sin publik, finns det en större risk att bli bedömd som intolerant i 

användandet av begreppet. Det här är ett resonemang som stämmer överens med materialet då 
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en del av personerna som använder ordet säger sig göra det mellan vänner utan att få några 

negativa reaktioner och vissa av dem anser att begreppet bara bör användas mellan vänner för 

att undvika missförstånd. Dessa personer kan tänkas vilja spela upp ett accepterande, men 

anser att användandet av ordet Gay i negativ bemärkelse skulle motarbeta ett sådant 

performance.  

Performancebegreppet kan också användas för att tolka koderna ålder och generationsuttryck. 

I samband med dessa koder kommer ofta resonemang om grupptillhörighet. En text vill att 

uttrycket ska bevaras eftersom det är ett igenkänningstecken mellan personer av samma 

generation, och några andra uttrycker ett större överseende med ungdomar som använder 

begreppet än vuxna som gör det. Ytterligare andra kopplar begreppet till skolan och 

barndomen. Det verkar sett ur Butlers perspektiv som att ordet Gay i allmänt negativ mening 

fungerar som en del i ett performance som gör en person till ungdom eller som betecknar att 

personen har varit ung under en viss tidsperiod. Genom att den vuxna personen använder 

begreppet i närheten av en annan person i samma ålder, refererar hen till en gemensam 

identitet som hen vill skapa en gemenskap ur: ”Det är hysteriskt roligt, för det är så otroligt 

skolgårdsaktigt. Det är som om man är elva år igen.” På det här sättet blir koden (o)passande 

kontext aktuell igen. Eftersom performance är just uppträdanden och inte någon kvalitet som 

individer visar upp hela tiden, blir också begreppet en del av uppträdandet bara i vissa 

kontexter. De texter som talar om att använda ordet enbart i sällskap av vänner eller vissa 

sociala kontexter kan tänkas beskriva att begreppet bara är aktuellt för det jag som författarna 

vill visa upp just vid det tillfället, men inte för andra.   

8.3 De Saussure 

En teori som ligger nära en del av texternas resonemang är de Saussures skriverier om 

signifier och signified. Att bandet dem emellan är godtyckligt kan användas för att tolka 

koden ej personlig homofobi, tomt ord och språkutveckling. Ett koncept kan ha flera ljud och 

symbolkombinationer som representerar det, vilket är hur olika språk uppkommer. I det här 

fallet går många texter på en motsatt linje att samma ljud inte nödvändigtvis behöver koppla 

ihop olika koncept. De personer som använder ordet gay för att representera något allmänt 

dåligt anses ofta börja göra det innan de använder ordet för att representera homo- och 

bisexualitet, vilket gör att de själva inte behöver koppla samman de olika koncepten som 

representeras av samma ord: ”den unga generationen använder uttrycket ’det är så gay’ utan 

att vara medvetna om att det finns ett samband mellan det ordet och homosexuella”. Ordet 

Gay är alltså inte ett ord som har en inneboende koppling till konceptet, utan teoretiskt sätt 
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kan det användas för att signifiera vad som helst. Å andra sidan är de Saussure tydlig med att 

individer inte kan ändra betydelsen av ord hur de vill. Språket är inlärt via tidigare 

generationer, och eftersom de flesta tar språket för givet och inte se någon anledning att ändra 

det, blir språket ett trögrörligt fenomen
54

. Även om många av författarna tror att de flesta 

kommer i kontakt med uttrycket innan de har en uppfattning om sexuell orientering, är det 

alltså inte ungdomarna som har hittat på begreppet, utan de har hört det av någon som är äldre 

som förmodligen förstår kopplingen. Detta blir särskilt tydligt sett genom de Saussures tankar 

om att man måste sätta ett ord i relation till andra ord för att förstå dess värde. I det här fallet 

måste man delvis ställa det aktuella begreppet i relation till andra ord som betecknar något 

oönskvärt, men det är också sannolikt att ordet Gay måste ställas i relation till ord och koncept 

för andra sexualiteter för att vi ska veta vad som gör att just detta ord är lämpligt att använda i 

sammanhanget. Med andra ord påverkar också språket den idévärld som man lever i eftersom 

språket utgör ett ramverk för hur vi uttrycker våra tankar. Liksom de tempus som används i 

olika språk formar individers uppfattning om tiden
55

, kommer också sättet att tala om 

oönskvärda saker forma vad som ses som oönskvärt. Ett citat från mitt material visar detta 

extra tydligt:  

”Jag upptäckte att ’straight’ [betyder heterosexuell, min anmärkning] var ett nytt ord för någonting bra. Jag har 

hört att gay kan betyda någonting dåligt förr, men aldrig det här med att straight betyder bra”  

 Här ser vi alltså hur språkutveckling samverkar med koden språk samverkar med attityder på 

ett tydligt sätt. Samtidigt ser vi också att begreppet inte från början uttrycker en personlig 

homofobi hos användaren. Snarare handlar det om ett sätt att uttrycka sig som lärs in utan 

vidare ifrågasättande, precis som resten av språket, och som i sinom tid kan börja påverka hur 

personen ser på sexualitet. Att ungdomar förväntas anamma språket utan ifrågasättande kan 

också förklara varför ungdomars bruk av ordet har ett relativt överseende i mitt material till 

skillnad från vuxnas. Tidvis återkommer tanken att barnen måste ha lärt sig uttrycket från 

någon ur en äldre generation, och därigenom är det de äldre generationerna som bär ansvaret 

för barnens språkbruk. 

8.4 Baudrillard 

Baudrillard presenterar ännu ett sätt att se på begreppet som kan ge en annan tolkning till 

författarna som försvarar begreppet genom koderna Tomt ord, språkutveckling och ny mening. 

Baudrillard talar i Simulacra and simulation: Disneyland om olika faser i avbildning av något, 
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i det aktuella fallet gud. I den första fasen är bilden en direkt representation av något verkligt. 

I den andra förvränger bilden verkligheten, i den tredje maskerar bilden att det verkliga inte 

finns, och i den sista fasen har inte bilden någon relation till verkligheten, utan har blivit ett 

simulakrum, ett självrefererande system av symboler. Eftersom exemplet kretsar kring 

representation, är det sannolikt att de här faserna också skulle kunna appliceras på ett ord, 

särskilt ett ord som Gay, som i en mening representerar ett socialt konstruerat fenomen. Det 

finns inget riktigt koncept bakom ordet, utan bara symboler för det som är Gay i form av 

stereotyper, förväntningar och andra associationer som skapar konceptet gay i genom att 

referera till varandra. Det vi kallar Gay är inte något som representerar verkligheten, utan ett 

självrefererande system av symboler som saknar referenspunkter i verkligheten, ett 

simulakrum. När vi säger ordet uppstår associationer till olika symboler, till exempel stigmat 

eller någon av stereotyperna, men dessa symboler i sig bygger inte på någon verklighet, de 

kan bara förstås i relation till andra symboler – stereotypen till det normala, till exempel. När 

vi ser på begreppet på det här sättet kan resonemangen om ordet Gay som tomt på mening, 

om nya meningar för ordet och hur det utvecklas förstås som ett erkännande av ordet som en 

del av ett symbolsystem och som ett försök till uppluckrande av detsamma. Att koder som 

språklig frihet och oskyldigt kommer upp i diskussionen kan ses som ett uttryck för en 

uppfattning om att användare av begreppet är medvetna om symbolsystemen och bidrar till att 

luckra upp dem genom att skapa sina egna meningar kring ordet. Stöd för detta kan finnas i 

följande text:  

”Alla har lite olika definitioner av det, vilket bidrar till nöjet med ordet. Det återskapar för en kort stund den tid 

då ordet Gay inte hade någon fast mening, då det var så vagt att det kunde användas på en tröja eller ett spel.”  

Omvänt kan protester mot användandet av begreppet tolkas som en uppfattning att begreppet 

inte är simulacra, utan har en förankring i verkligheten. Kanske kan paralleller dras med 

ikonoklasterna i Baudrillards text, vars motvilja mot ikoner han tolkar som en rädsla för att 

bilderna ska avslöja att det som de representerar inte är verkligt
56

. Parallellerna som dras 

skulle i så fall gälla homosexualiteten som en social konstruktion och de konflikter som har 

funnits omkring den. Koder som (o)passande kontext och samspel talare- publik kan tolkas 

som ett uttryck för ambivalens inför både begreppet och konceptet homosexualitet som socialt 

konstruerade. Att användarna inte ser ordet som så störande att de slutar använda det kan 

visserligen tyda på en medvetenhet om begreppet gay i betydelsen homosexualitet som ett 

simulacrum, men samtidigt finns här en strävan efter att respektera det som en identitet.  
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8.5 Sammanfattningsvis 

Sammantaget ger mina tolkningsramar en komplicerad bild av förståelsen av begreppet Gay i 

allmänt negativ betydelse och hur det i mina källor relateras till homofobi. Det som tydligast 

kommer fram i materialet är att användandet av begreppet vanligen inte kopplas till personliga 

attityder mot homo – och bisexuella personer hos användaren. Detta kan tolkas på flera olika 

sätt. Enligt en tolkning genom Baudrillard är ordet ett uttryck för en syn på språket där 

begreppet Gay i meningen homosexuell är en direkt spegling utav något verkligt utan snarare 

ett symbolsystem, vilket gör konflikten kring användandet av begreppet Gay i allmänt negativ 

bemärkelse till mer av en skillnad i synsätt kring hur språk och symbolsystem fungerar än en 

fråga om homofobi eller heterosexism. Genom Goffman kan begreppet också tolkas som ett 

undermedvetet uttryck för stigmatisering av gruppen i och med att en av dess benämningar 

direkt associeras till något oönskvärt, och att personer som använder begreppet inte ser sig 

som homofoba kan ses som beroende av att de normala ser sig vara mer accepterande än de i 

själva verket är. Att begreppet ger uttryck för en viss attityd mot homo- och bisexuella 

personer kan även stödjas om resultaten tolkas efter Sassure, som menar att språket, vad som 

det finns och inte finns ord för och vad som därmed går och inte går att säga, formar hur vi 

förstår vår värld. Detta beror enligt den här tolkningen på att språket är något som tas för givet 

av de flesta, eftersom det är nedärvt från tidigare generationer och inlärt sedan barnsben utan 

att något alternativ presenteras. Av den här anledningen är det också möjligt att hålla med om 

att begreppet inte uttrycker någon medveten homofobi. Däremot ger de här två perspektiven 

stöd och utveckling åt hållningen i materialet som representeras av koden språk samverkar 

med attityder, vilket också är den kod som tillsammans med ej personlig homofobi framträder 

tydligast i materialet. 

Ännu ett perspektiv kommer fram i koderna samspel talare-publik, (o)passande kontext och 

trevlighet. Dessa flyttar fokus från innebörden i begreppet och innebörden i att använda det 

till samspelet människor emellan. Samspel talare- publik och (o)passande kontext 

representerar oftast texterna som talar om att undvika eller begränsa användandet av 

begreppet på grund av hur det kan uppfattas av andra. Genom Butler kan detta tolkas som att 

acceptans av homo-och bisexuella är ett drag som etableras och befästs genom ett 

performance och att det aktuella begreppet kan underminera detta performance om 

acceptansen inte är etablerad hos personen som använder det. Dessa koder kan också genom 

Baudrillard tolkas som ett sätt att förena den lek med språk som tidigare nämndes med en 

vilja att erkänna homosexualiteten som en meningsfull identitet.Koden trevlighet 
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representerar oftast samspelet från det andra hållet, gällande reaktioner mot begreppet och när 

de är lämpliga. Den tolkas utifrån Goffmans tal om Phantom acceptance, vilket är en villkorad 

acceptans av den stigmatiserade där den stigmatiserade bär ansvaret för att samspelet med de 

normala ska fungera. Om de normala exempelvis diskriminerar mot den stigmatiserade, måste 

denne ha överseende och som mest varsamt undervisa de normala i vad de har gjort för fel. 

Att som i det aktuella fallet protestera mot vad som för den stigmatiserade uppfattas som ett 

kränkande uttryck är att gå över gränsen för de friheter som de normala är villiga att ge, och 

reaktionerna kan bemötas med en psykiatrisering som ramar in dem i karaktärsfel hos den 

stigmatiserade.  

Till sist återfinns en koppling till identitet i resonemangen som förts i materialet och som 

huvudsakligen koncentreras till koderna ålder och generationsuttryck som också överlappar 

varandra något. Många av texterna kopplar begreppet till ungdom, både ungdomsåren hos 

tidigare generationer och hos nuvarande ungdomsgeneration, och det finns också ett visst 

överseende mot ungdomars bruk av begreppet i jämförelse med vuxna som använder det. 

Dessa koder tolkas med hjälp av Butler, där begreppet blir en del av ett performance som gör 

individen till en del av en viss generation eller till ungdomen som social grupp. Att 

ungdomars bruk av begreppet tolereras mer än vuxnas kan också förklaras utifrån de 

Saussure, som skriver att språket utan vidare ifrågasättande lärs in från tidigare generationer. 

Ansvaret för barnens användande av begreppet läggs på tidigare generationer. Detta stöds av 

koden erfarenheter som ofta används för att uttrycka överseende med ungdomar som 

använder ordet eftersom de inte har eller förväntas ha förstått konsekvenserna av begreppet 

ännu. Vad som här måste tas i beaktande är förstås att när begreppet diskuteras i relation till 

ungdomar och inte till specifika generationer, är det för det mesta personer som anser sig ha 

lagt denna specifika definition av ungdomen bakom sig, exempelvis: ”nu när jag är äldre…”, 

”mitt barn använder ordet” eller ”Jag hörde det ordet eller någon variant därav hela tiden i 

högstadiet”. Det är fortfarande sannolikt att ungdomarna själva använder begreppet för att 

markera en grupptillhörighet på samma sätt som många av författarna i mitt material gjorde, 

men för tillfället får resten av denna tolkning tas för vad det är: en bedömning som gjorts utan 

direkt insyn i den aktuella gruppen. 

Så här långt kan jag sammanfatta de resonemang som kommit fram under min undersökning 

och hur dessa kan tolkas utifrån ett teoretiskt perspektiv. Utifrån mitt material kan jag dra 

slutsatsen att begreppet för många handlar om homofobi, om än på ett undermedvetet plan 
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snarare än något uttalat. De utgår ifrån relationen mellan en homo- och bisexuella och resten 

av samhället och grundar sin hållning på konsekvenserna som användandet av begreppet har 

för homo- och bisexuella i deras relation till resten av samhället (det vill säga, hur begreppet 

sårar och bidrar till att bygga upp en negativ attityd mot homo- och bisexuella). Av denna 

anledning vill jag kalla den här hållningen för Socialt fokuserad skepticism. Andra tar avstånd 

från denna hållning av olika anledningar och menar att begreppet inte har någon skadlig 

inverkan, i alla fall ingen som är värd den uppmärksamhet som ordet Gay i negativ 

bemärkelse har fått. Tolkningen som gjorts av texterna skrivna av dessa personer är att de har 

ett annat sätt att se på språket än vad förespråkare för den föregående ståndpunkten har, och 

just denna fokus på språk är anledningen till att jag vill kalla den här hållningen för Det 

språkcentrerade försvaret. Ytterligare andra svarar på eventuella undertoner i begreppet 

genom att kompromissa, att begränsa användandet till vissa sammanhang med en publik som 

de anser sig kunna förutse att den inte kommer att reagera negativt, vilket jag vill kalla Den 

kompromissande hållningen.  

Vissa förbehåll måste förstås göras för de här resultaten. I och med att empirin är tagen från 

internetdiskussioner, kan jag inte säga något om studiens generaliserbarhet, det vore fruktbart 

att kontrollera resultaten på ett statistiskt signifikant urval av den större befolkningen, eller 

personer som representerar en viss grupp. Studien skulle också kunna kontrollerat av en mer 

kvantitativ undersökning, eftersom den här vilar mycket på mina egna tolkningar, eller studier 

liknande den här som kommer ur olika perspektiv. Utöver detta uppkom det i mitt material 

ofta referenser till andra ord liknande ordet Gay i negativ bemärkelse, bland annat nedsättande 

ord som faggot och nedsättande benämningar på afroamerikaner. Vidare forskning skulle 

kunna utforska hur många likheter som finns mellan resonemangen kring dessa begrepp och 

de resonemang som jag fått fram. För den som vill fördjupa sig i de ställningstaganden som 

finns i den här uppsatsen, skulle jag säga att gruppen som har den kompromissande hållningen 

är den mest intressanta. Jag vill gärna se en fördjupning i hur de relaterar till homo-och 

bisexuella personer både i allmänhet och i sin närhet, hur de relaterar till dem som tar avstånd 

från begreppet helt och till dem som anser det vara oproblematiskt. Vidare skulle en 

fördjupning i identitetsaspekterna vara fruktbart, särskilt med fokus på ålder eftersom 

könsaspekten av begreppet redan har utforskats en del. Både i mitt material och den tidigare 

forskning hag hittat har ålder- och generationstillhörigheten hos användarna varit relativt 

oproblematiserad, och det upplevda bandet mellan begreppet och ungdom vore något som 

skulle tålas att utforska närmare. Till sist kunde de språkliga aspekterna av diskussionen vara 
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ett intressant område att utforska. En intressant frågeställning kunde vara om det finns någon 

skillnad i sätt att se på språket mellan dem som tar avstånd från begreppet och dem som 

menar att det inte finns några heterosexistiska associationer i det.  
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