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Vi förflyttar oss till ungdomsrevoltens sena 60-tal och en av dess 
många små och stora demonstrationer, kravaller och aktioner. Det är 
kvällen den 28 juni 1969 och platsen Greenwich Village i New York; 
ett förhållandevis småskaligt gytter av bostadshus, kvartersbutiker, gal-
lerier, restauranger och barer bokstavligen i skuggan av Manhattans 
skyskrapor. Ett rutinartat polisingripande på en bar utvecklar sig helt 
oväntat till en natt av kravaller och så småningom till skapandet av ett 
antal små, kortlivade men aktiva politiska rörelser. Denna del av 
ungdomsrevolten har gått till historien som Stonewall efter namnet på 
baren, och är nog en av de få händelser från de stora åren 1968-70 som 
fått behålla lite av sitt skimmer i dagens osentimentala och kallt av-
slöjande ljus.  

Låt mig personifiera denna tilldragelse genom en uppfunnen men 
mycket sannolik ung man. Han föddes omkring 20 år tidigare, kanske i 
en liten stad på den amerikanska mellanvästerns oändliga slätter, som 
en av de många i det sena 40-talets baby-boom. Som alla andra i denna 
generation växer denne pojke upp med Andy-Pandy, My favorite Mar-
tian och Batman på TV, basebollturneringar samt Rock Hudson och 
Doris Day som passande modeller för amerikansk ungdom. Men denne 
pojke har svårt för att anpassa sig till de snäva livsmönstren i sin 
hemstad, och några år senare finner vi honom en kväll på en bar i den 
största av alla stora städer; New York. Men denna kväll blir inte som 
de andra under det dryga år han varit här. Innan morgonsolen åter 
skimrar över East River har han slagits med poliser, kastat gatsten, 
skrikit slagord och blivit inburad för första gången i sitt liv. Kvar på 
slagfältet ligger hans ena sko, resterna av ett par stilettklackade pumps i 
storlek 43. 

Denna essä kommer att väva ihop tre trådar; de sexuella identi-
teternas framväxt under moderniseringsprocessen, stadens roll som 
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frihetens arena respektive unga människors sökande efter rum för en 
identitet. Syftet är för det första att presentera en exemplifiering av det 
som jag i övergripande termer kallat ungdomstid i skärningspunkten 
mellan biografi och arena (Löfgren 1993). Händelserna runt Stonewall 
är en sådan skärningspunkt som har lämnat det vardagliga och blivit 
historisk. Ett andra syfte är att ge en referensram för vidare forskning 
runt essäens tema; unga människor som söker sig till storstäderna för 
att kunna skapa sig ett utrymme för sina (homo)sexuella känslor.  

När jag relaterat mitt arbete med ungdomars boende och flytt hemi-
från till forskningsfältet ”lesbian/gay studies”1 gjorde jag en iakttagelse 
som jag inte på något sätt är ensam om, nämligen att landsorts-
ungdomar som på något sätt kopplar sig till en homo- eller bisexuell 
identitet ofta medvetet söker sig bort från hemorten och till storstäder-
na. Frånsett några smärre arbeten har sexuell identitet inte i någon 
större grad uppmärksammats i diskussionen kring ungdomars könsso-
cialisation.2 Det har dels inneburit att frågor kring utvecklandet av en 
homo- eller bisexuell identitet i stort lämnats åt ett öde som obetydlig 
randföreteelse eller hormonell eller psykisk abnormalitet, dels att dis-
kussionen om könssocialisation inte har kunnat utvecklas förbi det mer 
elementära stadiet av att diskutera varför kvinnor blir kvinnor och män 
män. Överhuvudtaget har frågan om sexuella identiteter lyst med sin 
iögonenfallande frånvaro inom ungdomsforskningen.3 Men sexuella 
identiteter och deras uttrycksformer illustrerar och perspektiverar cent-
rala temata inom ungdomsforskningen; individualisering och moderni-
sering, kulturell friställning och expropriation, subkultur och ”main-
tream” samt inte minst könssocialisation. 

 
 

Sexualitet – en positionsbestämning 
 
Ett inslag i den moderna ungdomstiden är puberteten och utvecklandet 
av en sexuell identitet. Denna ses ofta som en individuell essens, något 
           
1 Detta fält är snabbt växande, fr a i Nordamerika, Storbritannien och Nederländer-
na. I Skandinavien går det betydligt trögare. Det finns ännu ingen institution eller 
centrumbildning av typen Lesbian & Gay Studies, men det finns nationella och 
nordiska nätverk som håller på att etablera sig. 
2 Håkansson (1987), Henriksson (1987), Plummer (1989), Uppväxtvillkor nr 
4/1987, Ottar nr 4/1989. 
3 Betecknande nog exkluderas homo- och bisexualitet explicit i Helmius’ (1990) 
avhandling om ungdomars sexualitet. 
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man ”upptäcker” att man är, en medfödd biologisk drift. Det är inte 
den enda möjliga tolkningen. 

En vanlig men oftast outtalad förutsättning för forskning om 
sexualitet är just att sexualitet är ett funktionellt redskap för en av natu-
ren tvingande reproduktionsdrift eller instinkt; reproduktion av barn 
och av relationer mellan människor. Åsiktsskillnaderna handlar för det 
mesta om funktionens struktur och på vilket sätt detta redskap är öppet 
för omprogrammering. Den sociobiologiska riktningen menar att det 
finns en naturlig (d v s genetiskt styrd) sexualitetens ordning som or-
ganiserar samhällets reproduktion. Män och kvinnor är ”av naturen” 
inrättade för att bilda de reproduktiva relationer som krävs för att skaffa 
barn. Sexualiteten finns till för att blanda könsceller, detta i sin tur p g a 
genernas antaget inneboende drift att fortplanta sig själva. Sexualiteten 
är parförhållandet mellan en man och en kvinna; dess enda existens-
form och möjlighet. Det kan verka som om det endast lämnade 
utrymme för en funktionell heterosexualitet, men så är faktiskt inte 
alltid fallet. Även homosexualitet skulle kunna ses som biologiskt 
funktionell, men naturligtvis även då i förhållande till reproduktion och 
barnproduktion som styrande biologiskt mål. 

Nu måste sexualiteten inte uppfattas som en biologisk drift eller 
funktion. En lika giltig tolkning är att se sexualitet som konstruktioner 
och diskurser kring lustfyllda handlingar. Om man lämnar historiens 
och utvecklingsbiologins telos därhän kan fenomenet sexualitet ses i 
mer obeslöjat ljus. Sexualitet kan t ex ses som lust och endast lust. Men 
det är viktigt att undvika en renodlat hedonistisk syn på lust. Mycket 
mörker och unkenhet döljer sig i vår vardagliga sexualitet. Det är dock 
inte särskilt meningsfullt att stämpla vare sig sexualitet eller lust som i 
grunden gott eller ont. Lust är ingen substans, inget man kan isolera i 
ett provrör eller i en kroppsdel. Man kan bara tala om lust till något, 
precis som vilja endast kan vara vilja till något. Både lust och vilja, på 
alla sätt inflätade i varandra, är därför endast möjliga att förstå i ett 
sammanhang av mänskligt meningsfullt handlande. Människor kan 
känna lust till och olust inför många saker, och vissa av dem har sam-
manfattats under begreppet sexualitet. Det finns naturligtvis ingen som 
helst enighet om hur begreppet skall definieras och avgränsas, och den 
diskussionen är heller inte viktig här och nu.4 Men det är nödvändigt att 
fixera ett perspektiv för resten av essän.  
           
4 Det skrivs en försvarlig mängd om just konstruktivism och essentialism. Se Cap-
lan (1987), Altman (1986), Altman m fl (1989), Weeks (1977/1990 och 1991), For-
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Sexualitet handlar om lust-/olustfyllda sinnesintryck man kan upp-
leva ensam eller tillsammans med andra människor och som aktiveras i 
vissa situationer, men inte i andra. Att bli kittlad under fötterna, rufsad i 
håret eller knipt i bröstvårtorna är inte per definition sexuellt, men det 
kan vävas in i en sexuell situation. Sexuella situationer är med andra 
ord inte kroppsligt definierade även om de utnyttjar kroppens möjlig-
heter. En följd av att välja detta perspektiv är att det sexuella i högsta 
grad är något som försiggår i den kulturella, diskursiva sfären. Förvisso 
är själva lusten/olusten påtagligt fysisk, men den aktiveras inte av en 
drift utan av lust/vilja till något. Och detta något kan man endast ha 
lust/vilja till i ett socialt sammanhang, vilket faktiskt inte alls hindrar 
att sexualitet allt som oftast bedrivs helt i ensamhet.  

Perspektiven ovan, sexualitet som en naturgiven drift å ena sidan 
och sexualitet som en socialt och historiskt relativ konstruktion å den 
andra, sammanfattas ofta med begreppen essentialism respektive kon-
struktivism. Den mest kända företrädaren för det senare perspektivet är 
Michel Foucault. Han uppmärksammar i den första delen av sin Sexu-
alitetens historia (1976/1981) hur disciplineringen av människans 
sexualitet går hand i hand med ett ökat vetande om densamma. Han be-
skriver hur en allt mer detaljerad och minutiös kunskap om sexualiteten 
byggs upp och vidare hur normaliteten definieras genom ett intensifi-
erat pratande om den onormala sexualiten. Tvärtemot den vanliga bil-
den ser han den victorianska eran som startskottet för ett allt intensivare 
intresse för sexualitet (jfr Weeks 1991). Skapandet av ett vetande om 
sexualiteten och de sexuella perversionerna är ett exempel på det 
strategiska vetande Foucault så gärna uppehöll sig vid. Men frågan är 
om han inte här röjer en motsägelse i sitt tänkande; dels talar han om 
den centrumlösa makten och det lika centrumlösa motståndet, men 
samtidigt uppehåller han sig hela tiden vid de strategiska sanningar 
som serveras av de maktutövare som i annat samhällsvetande ses som 
Makten och dess centrum. Foucault var inte den som först lanserade 
tanken att sexualiteten, dess former och syften var en social konstruk-
tion. Mary Macintosh (1968) kan krediteras för att ha varit en av de 
första som på allvar förde fram tanken att sexualiteten i sig konstrueras 

           
näs m fl (1991), Fuss (1991), Giddens (1992), Milligan (1993), Wilkinson & Kit-
zinger (1993). Urvalet har en betoning på just frågan om sexuell identitet, men den 
är väl så framträdande inom feministisk forskning och diskussion. Min 
framställning av denna viktiga fråga är koncentrerad och förenklad, eftersom det 
inte är essäns syfte att uttömmande diskutera den.  
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och att hetero- och homosexuella identiteter är en historiskt sett ny 
företeelse.  

Sexualitet kan sägas vara en konstruktion på två nivåer; dels på en 
konkret kroppslig nivå ett sätt att sammanfatta och beskriva ett kom-
plext, öppet system av kroppsliga möjligheter och mekanismer för 
lust/olust, dels på såväl individuell som socio-kulturell nivå ett sätt att 
beskriva hur den konkreta konstruktionen används för att ge mening åt 
skilda handlingar, normer och institutioner. Den första tråden i denna 
essä, de sexuella identiteternas genes utgår från denna bestämning av 
sexualitet.  

 
 

De sexuella identiteternas genes  
 
Att dela upp människosläktet i hetero-, bi- och homosexuella är en so-
cial strukturering i linje med en klassanalys eller när en grupp etikette-
ras ungdom. I marxistisk litteratur kan det talas om klass i sig och klass 
för sig. Att kategorisera en grupp i sig innebär att den på något sätt är 
möjlig att avgränsa objektivt, medan att tala om grupp för sig innebär 
att gruppen måste ha en individuell och kollektiv självförståelse som en 
grupp med en viss identitet. Ett av klassanalysens många problem är 
följdriktigt att så många helt frankt avvisar den identitet de fått sig 
tillskrivna. I marxistisk klassanalys är det i varje fall självklart att se 
arbetarklass som en historiskt specifik kategori. Det har dock inte varit 
fallet med kategorierna hetero-, bi- och homosexuella, vilka setts som 
en historiskt allmängiltig strukturering. 

Men precis som med klassanalysen uppstår det problem med indel-
ningen i homo- och heterosexuella; t ex när det visar sig att en stor an-
del av dem som av den ”objektiva” definitionen att döma skulle klassas 
som homosexuella med emfas hävdar att de visst inte är homosexuella, 
de vill bara väldigt gärna ha sex med någon av det egna könet.5 Lika 
oförenligt med den förment objektiva indelningen är de kvinnor som 
valt en lesbisk identitet av könspolitiska skäl.6 

Humphreys (1970) gjorde i sin (ö-)kända studie iakttagelsen att en 
hel del av de män som ägnade sig åt anonym sex med varandra på 
           
5 Humphreys (1970/1975), Tripp (1981). 
6 Detta brukar vara ett av det mesta provocerande man kan säga till en 
heterosexuellt identifierad, eftersom det antyder att de inte bara ”är” heterosexuella, 
utan att de på ett eller annat sätt valt det för att det gynnar dem könspolitiskt. 
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offentliga toaletter; s k tearoom trade, var heterosexuellt identifierade.7 
De tog dessutom starkt avstånd från homosexuella och homosexualitet, 
och levde i övrigt ett patriarkalt, heterosexuellt medelklassliv med 
hemmafru och skötsamma barn. Även i Sverige har undersökningar på 
bastuklubbar visat att många av de män som besöker inrättningarna för 
att ha sex med andra män, absolut inte ser sig som homosexuella. I inte 
så få länder runt Medelhavet och i Latinamerika är sex mellan män 
inget ovanligt, men det är bara den ”passiva parten” som av andra och 
sig själv ses som homosexuell.8 Vår traditionella förståelse av den 
homosexuella identiteten visar sig helt enkelt vara oanvändbar. Denna 
insikt kan leda åt två håll; antingen mot att än mer ihärdigt söka efter 
den hetero-/homosexuella essensen i akt och mening att bortom varje 
tvivel kunna bevisa att en individ är hetero-/bi-/homosexuell oavsett 
vad denna individ själv menar om saken, eller mot att försöka förstå 
hetero-, bi- och homosexuella identiteter på ett annat sätt än det 
essentialistiska. En utgångspunkt för den senare strategin är en histo-
risk tillbakablick. 

För de flesta av oss känns kategoriseringen självklar, men det fanns 
en tid då de sexuella identiteterna som vi känner dem – hetero-, bi- 
eller homosexuella – inte existerade. Människors identitet innehöll inga 
referenser till sexualitet. Det fanns tillåtna och icke tillåtna handlingar 
och njutningar. Naturligtvis fanns det enskilda som syndade mer och 
oftare än andra, d v s som hade lust till vissa syndfulla handlingar men 
de hade ännu inte någon särskild identitet (jfr LeRoy Ladurie 1980). 
Alla kunde i princip förfalla till att bli sodomit, och alla kunde i princip 
lämna sodomitens syndfulla bana. Medeltidens människor hade lust 
och olust av det slag vi idag kallar sexualitet, men tänkte de också tank-
ar om en sexualitet som något i sig? Ett indicium på att de inte gjorde 
det är att termen sodomi täckte in en rad av kyrkan ej godkända 
handlingar. Dessa handlingar var inte kopplade till någon särskild sexu-
ell disposition, de tydde enbart på att de som utförde dem hade brustit i 
moral och syndat. 

           
7 Grunden till att Humphreys blev ökänd var hans metod för att finna sina infor-
manter. Han deltog som passiv åskådare till verksamheten på toaletterna, men han 
passade på att smita ut och skriva upp bilnumren till de som varit mer aktiva. Via 
bilregistret kunde han sedan leta reda på många män han aldrig annars fått tag på. 
Men den stora diskussionsfrågan är om detta är etiskt försvarbart. 
8 Henriksson (1984), Tripp (1981). 

80 



ATT FINNA RUM FÖR IDENTITET 

I anslutning till upplysningstiden och den franska revolutionens 
tidsålder hände dock något väsentligt. Den idag självklara dikotomin 
mellan privat och offentligt såg dagens ljus, och de handlingar vi idag 
kommit att kalla sexuella blev för första gången något privat, en ange-
lägenhet för individen och hennes privata moral. Därigenom blev sex-
ualiteten också enligt upplysningstidens principer något som låg utan-
för den offentliga rättens sfär. Ett centralt exempel är att sodomin i re-
volutionens efterföljd blev avkriminaliserad inte bara i Frankrike, utan 
också i de napoleonska fälttågens spår i många andra europeiska län-
der.9 Däremot vore det felaktigt att påstå att homosexualiteten blev av-
kriminaliserad. Den hade aldrig varit kriminell, eftersom något sådant 
som homosexualitet som en abstrakt egenskap inte existerade i 
lagstiftarnas föreställningsvärld. Sodomin var kriminaliserad därför att 
man ville motverka de handlingar som både var en synd mot Guds på-
bud och brott som ”mot naturen äro”, men samtidigt såg man dessa 
handlingar på sätt och vis som en del av alla människors konstitution 
och möjlighet.  

Den romantiska kärleken sågs däremot som ett helt annat kapitel. 
Mellan män och kvinnor kopplades den till äktenskapets och dess plik-
ter, medan den mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor 
sågs inom det romantiska vänskapssvärmeriets ram.10 Karin Lützen 
(1986) ger flera exempel på hur dessa kunde utveckla sig till prehomo-
sexuella kärleksförhållanden mellan kvinnor, och sätter dessutom in 
dem i en vidare ram av patriarkala könsrelationer. Dessa kär-
leksförhållanden hotade den patriarkala strukturen, och Lützen presen-
terar samtida romaner som tydligt problematiserar dessa samkönade 
kärleksrelationer. Den rena lesbiska identiteten var dock ännu icke ut-
vecklad. Ett numera rätt känt svenskt romantiskt kärleksförhållande av 
detta slag är det mellan Selma Lagerlöf och Sofie Elkan, som det 
tydliggörs i de nu offentliggjorda breven. Ett annat exempel på hur 
denna romantiska och starkt känslosamma bindning mellan två kvinnor 
respektive två män kategoriellt skiljer sig från den moderna homo-
sexualiteten är den inte obekante författaren H C Andersen. Historikern 
Wilhelm von Rosen (1985) har skrivit om unge herr Andersens 
förhållande till bl a sonen i den värdfamilj där Andersen bodde när han 
intog Köpenhamn. Poängen hos von Rosen är inte att Andersen skulle 
           
9 Foucault (1976/1980), Silverstolpe (1982, 1986, 1987), Weeks (1991). 
10 Foucault (1976/1980), Silverstolpe (1982, 1986, 1987), von Rosen (1985, 1989), 
Weeks (1991). 
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ha varit homosexuell, utan det sätt på vilket kärlek (besvarad eller ej) 
mellan män kom att utformas och tolkas, inte minst av Andersen själv. 
Det är von Rosens tes att Andersen var upp över öronen förälskad i 
flera män (men knappast i några kvinnor) men att vare sig han eller 
hans samtid kopplade detta till sexualitet eller en särskild sexuell 
konstitution. Andersen hade otvivelaktigt fallenhet för överdrivet 
känslosvall, melodramatik och choser; karaktärsdrag som man kan 
frestas se som prototypiska för 1900-talets klichéartade sjana eller 
fjolla. Men det vore ett misstag att se Andersen som en homosexuell i 
vår tids mening. Han var det han var innan någon kunde vara homo-
sexuell. 

Den medeltida sodomilagstiftningen avskaffades alltså i svallvågor-
na från den franska revolutionen runt om i Europa. Men historien är 
ingen entydig och enkelriktad process. Den individualiseringsprocess 
som var i sin linda under upplysningstiden kom efter hand att åter 
omskapa förutsättningarna för både de njutningsfyllda handlingar vi 
idag kopplar till sexualiteten och den romantiska kärleken mellan män-
niskor. I samband med den starka konservativa reaktionen i mitten på 
1800-talet blev sodomin åter kriminaliserad i flera länder där den förut 
varit legal, om ej sedd med blida ögon av moralväktare. I de länder som 
aldrig nåddes av den franska revolutionen skärptes straffen. Under 
samma tid skedde också andra väsentliga förändringar på vägen mot 
våra moderna identiteter. Foucault (1976/1980) beskriver hur läkar-
vetenskapen börjar genomlysa inte bara våra kroppar utan även våra 
handlingar och våra sinnen. Freuds uppdykande på scenen vid seklets 
slut fulländade medikaliseringen och vetandegörandet av sexualiteten. 
Närmast i förbifarten konstaterar Foucault att den homosexuelle är ett 
resultat av läkarvetenskapens idoga klassificerande och vetande-
utövande (1976/1980 s 49ff).  

Här är det dock nödvändigt att korrigera Foucault en smula. Det 
verkligt intressanta är inte att den homosexuella identiteten skapas som 
ett redskap för vetandeutövning, utan vem som gör det och varför. Det 
är nämligen inte någon vetenskapligt skolad läkare som uppfinner den 
homosexuella identiteten eller ens ordet homosexuell (Silverstolpe 
1986, 1987), och det sker inte för att ”komma åt” dem som utövar 
sodomi. Tvärtom är den homosexuella identiteten skapad som ett 
offensivt försvar för de män som älskar andra män! En tysk jurist vid 
namn Ulrichs skissar vid 1800-talets mitt en teori om det tredje könet, 
vars kontenta och slutsats är att det finns de män som är födda sådana 
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att de är konstitutionellt tvungna att både kroppsligt och platoniskt äls-
ka andra män. Alltså måste det vara grovt inhumant att lagstifta så att 
deras sanna natur inte ges möjlighet att utvecklas. Den homosexuella 
identiteten var född. Ulrichs själv använde dock begreppet uranier eller 
urningar. Det är ungraren von Kertbeny som lanserar termen homo-
sexuell (Silverstolpe 1986, 1987, Weeks 1991). Viktigt i sammanhan-
get är att inte heller han är läkare, samt att både Ulrichs och von 
Kertbeny med stor säkerhet räknade sig själva till det tredje könet. Men 
för att ge Foucault delvis rätt; de utgav sig för att vara läkare eller åt-
minstone ha vetenskapligt medicinska grunder för sina teorier.  

Två grundtankar hos Ulrichs och von Kertbeny har bestått till våra 
dagar och ingår som en självklar del i den moderna världsbilden. Den 
ena är föreställningen om att det finns en särskild homosexuell kon-
stitution och en särskild heterosexuell konstitution, det sista inte minst 
viktigt. Ulrichs är inte bara den som skapar den homosexuelle, utan 
som en strängt logisk konsekvens också den heterosexuelle. Den andra 
och kanske på sitt sätt än mer grundmurade föreställningen är att 
sexualitet inte är en fråga om moral, etik och synd utan en fråga om 
natur och identitet. 

De frön som bl a Ulrichs och von Kertbeny sått spirade efter hand 
som en begynnande rättighetsrörelse, särskilt i Tyskland. Redan vid se-
kelskiftet bildades det organisationer som den Vetenskapligt-Humani-
tära Kommittén, en organisation som verkade för att den manliga 
homosexualiteten skulle avkriminaliseras (den kvinnliga var inte krimi-
nell) och med strategier som byggde på föreställningen om det tredje 
könet. Men man gick varsamt fram, och under täckmantel av ett mer 
allmänt intresse för sexualvetenskap.11 I Berlin växte det också upp en 
flora av sociala och kulturella institutioner kring främst den manliga 
homosexualiteten, med allt från barer och danspalats till tidskrifter som 
Die Freundschaft. Denna relativt öppna och synliga kultur drog till sig 
inte bara besökare från Tysklands alla småstäder och avkrokar, utan 
även män mer långväga ifrån, som t ex Hjalmar Bergman och suraham-
marsmeden Erik Thorsell (Silverstolpe 1981).  

Det glada 20-talet fick dock ett brått slut, och tre decennier med be-
folkningspolitik, utrotningsläger, hett/kallt krig och hemmafruideal 
lyckades nästan utplåna minnet av 20-talets offentliga homosexualitet 
           
11 En viktig del i detta arbete var Magnus Hirschfelts Institut für Sexualwißenschaft 
i Berlin som gav ut tegelstensband av Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufe, ett cen-
tralt mål för nazisternas inledande bokbål (Silverstolpe 1984). 
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och organiserade politiska arbete. Den homosexuella identiteten var 
dock ett etablerat faktum som inte lika lätt kunde raderas bort. Homo-
socialiteten i slutna brödraskap, loger och ordnar som under mycket 
lång tid varit central i det europeiska samhällslivet blev därigenom lite 
suspekt. Saker och ting kunde ju försiggå i de strikt manliga sällskapen, 
saker och ting som hotade att undergräva kärnfamiljen. Inslaget av lust 
och romantik blev en icke erkänd närvaro i dessa sammanhang, som t 
ex i den tyska Wandervögel-rörelsen (Silverstolpe 1984). 

Vad mera var; det tredje könet som strategi kom fr o m 30-talet att 
användas i motsatt syfte än Ulrichs och von Kertbenys. Den specifika 
homosexuella identiteten sågs nu som en form för biologisk eller psy-
kisk störning i den heterosexuella identitetsbildningen, en sjukdom som 
kunde kureras, ja kanske t o m undvikas om ansvarsfulla föräldrar 
gjordes uppmärksamma på den i tid. Den homosexuelle och hans eller 
hennes predikament kom att beskrivas i finbokhyllans uppslagsverk 
och dissekeras i olika varianter av Hemmets läkarbok. Homosexualite-
ten släpades ut i ljuset och blev en samhällsfara av oanade mått, en un-
dergrävande och epidemisk smitta i samhällets alla delar.12 Först i och 
med Stonewall-revolten kunde andra möjliga sätt att se på homosexua-
litet börja göra sig gällande i offentligheten.  

Denna utveckling av den hetero- och homosexuella identiteten sker 
i ett samhälle som på olika sätt präglas av en rask urbanisering, alltså 
det tema som utgör den andra tråden i essän. Finns det något som 
knyter dessa processer till varandra? 

 
 

Stadtluft macht frei 
 
Det medeltida Europa innehöll få städer, och endast en mindre del av 
befolkningen levde i dem. Den medeltida staden var därtill främst en 
handelsplats och marknad, ett centrum för den rudimentära handels-
kapitalismen. Men i det feodalt präglade samhället utgjorde staden 

           
12 I Sverige tog sig detta bl a uttryck i de beryktade Kejne- och Hajby-affärerna och 
den s k rättsrötedebatten. I USA var FBI-chefen J Edgar Hoover och senatorn Jo-
seph McCarthy ledande i jakten inte bara på kommunister utan även homosexuella. 
Som ett märkligt sammanträffande kan nämnas att det finnas relativt väldokumen-
terade belägg som pekar mot att både Hoover och McCarthy själva visade ett 
påtagligt intresse för sexuellt umgänge med män (Tripp 1981, Summers 1993). 
Eller är det kanske när allt kommer omkring alls inget märkligt sammanträffande? 
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också en tillflyktsort som födde frasen ”Stadtluft macht frei”. Den 
syftade på den möjlighet livegna bönder hade att befria sig från de 
feodala banden genom att under ett år och en dag hålla sig undan feo-
dalherrens makt i fria städer med egen rätt. När industrialiseringen 
skjuter fart gör den det till att börja med utanför städerna. Först när 
friställningen från det feodala systemet skapat de ”fria” proletärerna 
kunde de stora industristäderna börja växa, först i Storbritannien och 
sedan på kontinenten. De stora huvudstäderna i de framväxande natio-
nalstaterna växte även de, och medeltidens skala på städers storlek blev 
inom ett sekel närmast löjligt liten. Utan en stor migration skulle dock 
städernas arbetskraftsreservoar snart ha tömts. Under lång tid dog det 
fler än det föddes i industristäderna. De unga och ogifta dominerade 
bland de inflyttande, och det var en stor del av den proletära befolk-
ningen som aldrig kom att leva i något som liknar våra dagars kärn-
familj. Eviga ungkarlar och ungmör var ingen ovanlighet och inte något 
märkligt.  

Hastigheten på befolkningstillväxten i städerna övergick allt man 
ditintills sett, och byggandet av t ex bostäder, kloaker, vattenledningar 
och gator kunde inte hålla jämna steg. Inte heller hann allehanda makt-
havare med att övervaka stadens alla gator och torg, gränder och port-
gångar, källare och stall, sovrum och budoirer. Det blev i bokstavlig 
mening gott om dunkla mellanrum i det offentligt upplysta rummet. I 
dessa mellanrum begicks det allehanda handlingar, t ex av sodomitisk 
art. Redan under 1700-talets senare del hävdar historiker att de kan 
identifiera homosexuella subkulturer i nederländska städer (van der 
Meer 1987). Det som möjliggjorde dessa subkulturer var att det tradi-
tionella jordbrukssamhällets väl övervakade patriarkala struktur bröts 
upp. Det viktiga var kanske inte så mycket att städernas folkmängd 
växte som att vardagslivet i städerna blev allt mer fragmenterat och 
uppstyckat i arenor (jfr Löfgren 1993). I det sena 1800-talets storstäder 
växte det fram dittills oanade möjligheter. De till synes blaserade flanö-
rernas snabba ögonkast, de osynliga arenorna där främlingar möttes 
och kanske ägnade sig åt umgänge, hästgardisterna som drygade ut sin 
sold genom att sälja sina tjänster.  

Under 20-talet fanns det en livlig och självmedveten homosexuell 
subkultur i städer som Berlin, Paris och Amsterdam, en subkultur som 
bokstavligen nästan utrotades under 30- och 40-talen. Men det var 
väsentligen en deltidskultur, något som koncentrerades till vissa nöjes-
ställen och raggningsstråk under kvällar och nätter. Vardagslivet för 
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dem som deltog i denna subkultur skiljde sig i övrigt inte särskilt från 
20-talets förhärskande livsmönster. Efter det andra världskrigets slut 
kom denna typ av subkultur – osynlig, underjordisk och oorganiserad – 
åter att växa upp i de största städerna i Europa och Nordamerika.  

Under 50-och 60-talen var den homosexuella subkulturen ännu inte 
en fungerande social och kulturell gemenskap. Därtill satt den alltför 
fast i ett smalt register av stereotyper. Ingen av dessa var särskilt gång-
bara i Peoria, och för den delen heller inte i New York, men där kunde 
man åtminstone gömma sig i mängden eller bland ”likasinnade”. Men 
Stonewall-revolten 1968 skulle inte ha varit möjligt om subkulturer av 
detta slag fortsatt att vara det enda sättet att konstruera en mening kring 
lust mellan kvinnor respektive lust mellan män. Föreställningen om att 
människor hade en särskild sexuell läggning, att det fanns en 
heterosexuell och en homosexuell essens, hade börjat tränga allt 
djupare in i människors självförståelse.13 För en allt större grupp hand-
lade det om att vilja vara homosexuell på heltid, dygnet runt, som ett 
slags manifestation av den egna identiteten. 

 I några stora städer började denna grupp bosätta sig i vissa delar av 
staden, och i några fall kom det att växa upp ett slags ghetton eller ur-
bana lokalsamhällen, om än inte på etnisk eller religiös grund. Detta 
skedde främst i en handfull nordamerikanska städer: New York, Los 
Angeles, Montreal och inte minst San Francisco. I Västeuropa var det 
fortfarande främst nöjesställen och raggningsstråk som samlade sig i 
vissa distrikt, inte sällan som en särskild enklav i de heterosexuellt in-
riktade nöjesdistrikten. Denna skillnad beror inte så mycket på skilda 
attityder till homosexualitet i Europa respektive Nordamerika som på 
stora skillnader när det gäller plan- och bostadspolitik samt socioeko-
nomiska förändringsprocesser i stora stadsregioner. I de amerikanska 
städerna rådde och råder i allt väsentligt en fri och oreglerad bostads-
marknad utan större ansatser till social bostadspolitik eller statliga 
regleringar av bostadsbyggande och planering. Det mötte och möter i 
USA egentligen få hinder att skapa större sammanhängande stadsdelar 
som präglas av samhörighet på etnisk, religiös, språklig eller sexuell 
grund. Mekanismen som ombesörjer detta är en relativt oreglerad 

           
13 Väl att märka presenterade Kinsey vid denna tid sin berömda Kinseyskala som 
tillsammans med empiriska data pekade på ett betydligt vidare och mer 
mångfasetterat spektrum än den klara uppdelningen i hetero-/homosexuella. De 
olika talen för antalet entydigt homosexuella i befolkningen (5–10%) stammar från 
hans undersökningar. 
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marknad. I Västeuropa var däremot någon form för social bostadspoli-
tik och en omfattande planering centrala beståndsdelar i efterkrigsti-
dens välfärdspolitik. På olika sätt reglerades, styrdes och subventio-
nerades bostadsproduktion och stadsplanering enligt riktlinjer som vis-
serligen mer eller mindre uttalat byggde på ett gemenskapsideal (Fran-
zén & Sandstedt 1981), men som alls inte tänkte sig denna gemenskap 
på etnisk, religiös eller sexuell grundval. Efterkrigstidens europeiska 
städer planerades i gemenskapsfrämjande grannskapsblock byggda på 
ett lämpligt antal skötsamma heterosexuella kärnfamiljer. 

San Francisco är ett så centralt och illustrativt fenomen att det för-
tjänar lite extra uppmärksamhet. Denna stad har som ingen annan präg-
lats av homosexualitetens omvandling från subkultur till vardagskultur. 
Där finns det relativt sett största, äldsta och mest kända urbana lokal-
samhället uppbyggt av bögar och lesbiska. För många är det själva 
symbolen för skapandet av en alternativ sexuell mainstreamkultur. 
Varför just San Francisco? Det finns inget bergsäkert svar på den frå-
gan, men det brukar bl a framhållas att San Francisco efter kriget var en 
stor avmönstringshamn för amerikanska stridskrafter runt Stilla havet, 
fr a den amerikanska stillahavsflottan. Inte minst gällde detta för de 
otaliga män och kvinnor som blev utkastade ur det amerikanska för-
svaret för att de var, eller antogs vara, homosexuella.14 Inte så få före-
drog att stanna i San Francisco framför att vända åter till hemorten med 
den smäleken i bagaget. Dessutom var de inte ensamma om att flockas 
i staden; San Francisco var också ett centrum för allehanda bohemiska 
grupper, som t ex beat-generationen. Ursprungligen samlades dessa 
grupper också i närheten av varandra och dubbelanslutningar à la Allen 
Ginsberg förekom. 

På 60-talet blev San Francisco mest känt som ”flower power”-ge-
nerationens Mekka (”If you’re going to San Francisco, be sure to wear 
some flowers in your hair”),15 och denna arketypiska ungdomsgenera-
tion intog den förfallna stadsdelen Haight-Ashbury och gjorde den till 
sin.16 De fallfärdiga men billiga två- och trevåningshusen som under 
seklets första decennier hyst en välmående övre medelklass men som 
           
14 Det är också påfallande hur många av de ur den allra äldsta generationen i San 
Franciscos lesbian/gay community som låtit sig intervjuas på film och TV, som kan 
berätta om hur de frivilligt lämnat det militära eller fått avsked som ett resultat av 
de återkommande s k häxjakterna på homosexuella. 
15 En strof ur en känd dåtida låt med Scott Mackenzie. Den fortsätter: ”If you’re 
going to San Francisco, you’re gonna meet some gentle people there”. 
16 Se Godfrey (1989), Castells (1983) för just denna aspekt på hippie-epoken. 
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sedan gradvis förslummats, fylldes av vegetariska restauranger, kos-
miska kollektiv och love-ins i en tät atmosfär av haschdoft och rökelse. 
Det var inget planerat övertagande, men i linje med urbansociologernas 
antaganden sökte sig de unga gärna till sina fränder, om man kunde. 
Fast frändskapet låg i själen snarare än i hudfärg, språk eller religion. 
Parallellt med att hippies tog över Haight-Ashbury sökte sig en annan 
gemenskap av unga människor byggd på själens frändskap till en 
stadsdel längre söderöver, närmast granne med det spansktalande 
Mission District. Denna stadsdel, numera känd som Castro efter 
huvudgatan med samma namn, fick en gradvis allt mer homosexuell 
befolkning, komplett med barer, restauranger, järnhandlare och (natur-
ligtvis!) frisersalonger som mer eller mindre entydigt riktade sig till en 
homosexuell kundkrets i grannskapet. Båda dessa koloniseringsrörelser 
fylldes på av en stadig ström av unga människor från hela den ameri-
kanska kontinenten; på jakt efter andra värden, en annan typ av livsstil 
eller en annan sorts kärlek. 

Nu skriver vi åter 1969. Även om Greenwich Village i New York 
inte kan jämföras med vare sig Haight-Ashbury eller Castro när det gäl-
ler den prägel respektive gemenskap satte på ”sin” stadsdel, är det där 
New Yorks homosexuella samlas. Men om det i San Francisco efter 
hand utvecklas en allt mer offentlig homosexuell kultur, är den i New 
York fortfarande mest en subkultur som får utstå en hel del i form av t 
ex polistrakasserier. De flesta barer och etablissemang som riktar sig 
till homosexuella, som t ex Stonewall Inn, kontrolleras dessutom av 
maffian, som inte har så mycket till övers för sina kunder när de väl fått 
betalt. Men möjligheterna att finna sig tillrätta med någon form för 
homosexuell identitet är trots allt större där än i de många småstäder 
där president Nixons tysta majoritet bor. En liten men stadig ström av 
unga män och kvinnor som söker utrymme för sina homosexuella 
känslor fyller stadigt på ”The Village’s” vid detta laget flera decennier 
gamla subkultur. Något skiljer dem dock från sina äldre kamrater. De 
är generationskamrater med studentrevoltörerna, de politiska aktivister-
na, vietnamdemonstranterna och inte minst de feminister som dekla-
rerade att det personliga är politiskt. Möjligen är det en av orsakerna till 
att de traditionellt så lätthunsade fjollorna på Stonewall Inn så oväntat 
sätter sig till motvärn när polisen gör en av sin rutinmässiga trakas-
seringsrundor kvällen den 28 juni. Det är i varje fall mycket troligt att 
det är en av de drivande orsakerna till att Stonewall föder den moderna 
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homosexuella rörelsens många små men aktiva organisationer de första 
åren in på 70-talet (Marotta 1981). 

Även i mindre metropoler har det efter hand bildats enklaver av 
samma typ som Castro i San Francisco. De flesta som flyttat in i dessa 
enklaver är unga, relativt välutbildade och efter hand med en relativt 
hög genomsnittsinkomst. De utgör vad som brukar kallas gentrifiers, d 
v s en välbärgad grupp som gradvis ”invaderar” ett nedslitet, förslum-
mat innerstadsområde, investerar kapital i byggnadsmassan och för-
vandlar det till ett välhållet och attraktivt, men avsevärt dyrare 
bostadsområde.17 I både San Francisco och Los Angeles har också den 
lokala politiken på olika sätt präglats av närvaron av dessa lokalsam-
hällen av bögar och lesbiska. San Francisco var den första stad som 
valde in en öppen bög i stadsfullmäktige, och idag är varje allvarligt 
syftande borgmästarkandidat där tvungen att samla röster genom att 
delta i den årliga Gay Pride-paraden sista helgen i juni. Ett annat 
exempel är ett område strax väster om Hollywood som under lång tid 
inte tillhörde staden Los Angeles utan styrdes direkt av Los Angeles 
County. När invånarna där väl bestämde sig för att upprätta en kom-
munal självstyrelse, så bildade man helt sonika en stad, nästan uteslu-
tande bebodd av judiska pensionärer, bögar och lesbiska (Moos 1989). 
I Europa har samma utveckling inte på långa vägar skett, vilket fr a har 
sin grund i en mindre geografisk rörlighet, en mindre marknadsorien-
terad bostadsförsörjning och inte minst en helt annan form för kom-
munal självstyrelse. 

Men varifrån kom de som skapade San Franciscos, New Yorks el-
ler för den delen Stockholms homosexuella subkulturer, och varför 
sökte sig just de till storstädernas hägrande frihet? Kvar i Peoria, Piteå 
och Porrarp stannade många män och kvinnor som hade lust till sitt 
eget kön, sexuellt och/eller romantiskt.  

 
 

Att upptäcka sig själv och världen 
 
Den övergripande frågan kan också formuleras så här: vilken roll spelar 
sexualitet för människors biografi i det moderna samhället? Med tanke 
på det oupphörliga talandet om sexualitet är det frapperande hur myc-
ket som kunnat undvikas att bli sagt kring detta tema. De sexuella 

           
17 Castells (1983), Godfrey (1989), Lauria & Knopp (1985), Knopp (1992). 
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identiteternas framväxt är en del av en större individualiseringsprocess 
under de senaste 200 åren; en process i vars fokus ungdom befunnit sig. 
Mørch (1985) har kopplat ungdomskategorins framväxt till något han 
kallar ungdomens uppgift; att bli en kompetent, handlingsförmögen och 
autonom vuxen i ett allt modernare samhälle. Det moderna ska i detta 
sammanhang tolkas som att kapitalism och rationalisering ställer allt 
starkare krav på att individen ska kunna bemästra opersonliga 
marknadsmässiga och byråkratiskt reglerade situationer. Identiteten är 
enligt Mørchs syn mer en oavsedd bieffekt än det egentliga innehållet i 
ungdomens uppgift. Men jag tror det är nödvändigt att uppmärksamma 
att uppgiften idag också kräver att ungdomar måste hantera problem 
som kan förknippas med tvånget att utveckla en sexuell identitet. Jag 
tänker här på mer än de obehagligare inslagen i “komma ut”-processen 
för vissa homosexuella ungdomar. Det gäller lika mycket de som vill 
känna sig som heterosexuella, och vad de gör för erkännas som just 
heterosexuella. 

I annat sammanhang (Löfgren 1993) har jag refererat en syn på 
identitet som delvis vänder på den förhärskande bilden av förhållandet 
mellan sexuell identitet och sexuell handling. Identiteten är inte det 
som initierar och orsakar handling, utan tvärtom något som konstrueras 
genom handling (Hoffman-Axthelm 1992, Hall 1989). Identiteten har 
liknats vid en bussbiljett som krävs för att komma från en plats till en 
annan – en biljett som inte kan sammanfatta hela spektrat av känslor, 
lustar, tankar och viljor hos en person, men som i alla lägen behövs för 
att komma från plats till en annan (Hall 1989). Denna process har ofta 
setts som ett resultat av att det traditionella samhällets struktur bokstav-
ligt talat slitits sönder av en snabb urbanisering och det täta, oöverskåd-
liga och anonyma stadslivet.18 Men det är möjligt att tolka processen på 
ett annat sätt: att det är uppspjälkningen av det traditionella samhället i 
autonoma betydelsesfärer och avskilda arenor för handling (Löfgren 
1993) som möjliggör urbaniseringen.  

Under urbaniseringens första sekel var det troligen inte så att man 
medvetet sökte sig till storstäderna för att leva ut sina lustar, utan snara-
re att man blev medveten om möjligheterna när man väl kommit dit av 
de ”klassiska” orsakerna; överbefolkning på landsbygden och de häg-
rande möjligheterna av ett ekonomiskt sett bättre liv. I det relativt sent 
urbaniserade Sverige har processen ofta framställts som i Martin Kochs 
           
18 Det är alltför ofta Tönnies begrepp gemeinschaft och gesellschaft ges denna 
enkla mekaniska stadieteoretiska innebörd. För ett korrektiv se Asplund (1990). 
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Guds vackra värld (1916); ung oskyldig pojke kommer till den stora -
staden för att söka arbete och lockas in i dåligt men burget sällskap. 
Det finns skäl att anta att den sexuella lusten och de romantiska käns-
lorna mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor var lika 
spridda i alla folkgrupper, skikt, klasser och miljöer, alltså även i de 
mest traditionellt präglade agrara samhällena. Men den homosexuella 
identiteten var under sin första tid något som framför allt togs upp av 
bildade över- och medelklassmän i större städer, för att efter hand 
sippra ut i bredare folklager. Här återfinnes det välbekanta mönster 
över spridningen av ungdomen som Mørch (1985) skisserar. Först blir 
den homosexuella identiteten en realitet för män ur burgnare klasser för 
att gradvis sprida sig till män i arbetarklassen, kvinnor i burgnare 
klasser och till sist kvinnor i proletära skikt. Det finns all anledning att 
anta att dessa processer hör ihop på ett eller annat sätt. Runt sekelskiftet 
och under 1900-talets första decennier hade föreställningen om den 
särskilda läggningen och om möjligheten av att leva ut den i stor-
städerna börjat bli mer spridd. Under 20-talet är det ett så pass etablerat 
faktum att intresserade svenskar sökte sig ända till Berlin enbart eller bl 
a av det skälet att det fanns en livlig homosexuell subkultur där. En 
gissning är att dessa människor är de första migranterna som medvetet 
söker sig till storstäderna för att lättare och mer aktivt kunna ägna sig åt 
sex och romantik med sitt eget kön under denna epok. 

Under 1930-, 40- och 50-talen cementerades föreställningen om 
den sexuella identiteten, men nu alltmer genom ansträngningarna att 
styrka en normal heterosexuell utveckling under puberteten och adole-
scensen. Möjligheterna till samkönade sexuella och romantiska känslor 
i homosociala miljöer beskars dels genom en social kontroll och dels 
genom närmast ritualiserade heterosexuella beteenden som den 
amerikanska dating-kulturen. Men samtidigt gjorde detta moraliska in-
tresse att de som inte förut visste vad män kunde göra tillsammans med 
andra män, och kvinnor med andra kvinnor, fick upp ögonen för 
möjligheterna. Den homosexuella identiteten var inte längre särskilt 
svår att hitta om man hade lust att söka efter den. Värre var det att finna 
de andra homosexuella.  

Unga kvinnor och män runt om i Nordamerikas och Europas pro-
vinser, mitt i den stora efterkrigsgenerationens ungdomsår – en epok 
inte så lång från vår egen – fick alltså på olika sätt upp ögonen för att 
det fanns ”såna där” i de stora städerna. Vad var det som spred kunska-
pen? Det är möjligt att spekulera i några kanaler utöver de ovan refe-
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rerade kolorerade läkarböckerna. I den klassiska litterära kulturen hade 
temat allt oftare kommit att direkt beröras, även om det oftast legat som 
stora osynliga isberg under den synbart lugna heterosexuella ytan. 
Otaliga är de som på ortens bibliotek begärligt och målmedvetet sökt 
sig fram till romaner och noveller som på olika sätt satte ord på ”det 
där”. Naturligtvis har deras självbild färgats av de rätt deprimerande 
beskrivningar som länge var de enda som släpptes ut över bok-
månglarnas diskar.19 Även i masskulturen har det under en lång period 
funnits en icke erkänd närvaro av homoerotik och homoromantik.20 
Men ämnet, där det förekom explicit, kunde under lång tid bara 
tematiseras utifrån tragiska och deprimerande aspekter.21 Gradvis har 
dock masskulturens heterosexism mjukats upp, och artister som t ex k d 
lang, Jimmy Sommerville eller Elton John kan vara öppna utan att det 
till synes påverkar deras popularitet. Så långt som att homosexualitet 
blivit ett vanligt, självklart och naturligt inslag i filmer, TV-serier eller 
underhållningslitteratur har det dock inte gått ännu. Om tragiken är 
borta har den alltför ofta ersatts med flåsigt socialpornografiska 
vinklingar eller till intet förpliktigande erotiska kittlingar. Det gick för 
övrigt heller inte an att låta synt-duon Erasure, med en öppet homo-
sexuell sångare, vara pausunderhållning i Disney-klubben på TV.  

En för ungdomar allt mer viktig kanal in i den homosexuella sub-
kulturen är olika former av sammanslutningar som både tjänar som 
kontaktmöjligheter och rättighetsorganisationer. Redan i slutet på 40-
talet började en försiktig resocialisering av homosexualiteten både i Eu-
ropa och Amerika. Det Danska Förbundet av år 1948 bildades som ett 
första försiktigt steg och får åren efter avläggare i Norge och Sverige, 
föreningar som snabbt blev självständiga. Under 50-talet och det tidiga 
60-talet var förvisso homosexuella fortfarande ett centralt mål för mo-
raliska paniker, inte minst i Danmark. Men samtidigt medverkade detta 
moraliska intresse till att på allvar upplysa unga människor om vad de 
faktiskt kunde vara, inte minst för att organisationerna började verka 
som opinionsbildare. I takt med de andra politiska processerna i slutet 
på 60-talet uppstod den moderna homosexuella rörelsen där den 
försiktigt ursäktande homofilen trängs undan av självmedvetna lesbiska 

           
19 Se t ex Radclyffe Halls The well of loneliness eller Bengt Martins Joakim-trilogi 
(1968). 
20 Russo (1981), Bech (1987), Henriksson (1989). 
21 Russo (1981). Jfr även Flicka med hyacinter av Hasse Ekman från 40-talets slut, 
som dock sett i förhållande till dåtidens stämningar är en förvånande rättfram film. 
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och bögar, en utveckling som symboliskt inleds med Stonewall-
kravallerna. Den stora förändringen var egentligen vare sig öppenheten 
eller rättighetskampens relativa framgång. Nej, det var insikten om att 
homosexualiteten alls inte var ett strängt styrande öde som ruvade 
längst inne i människors själ, utan något man mycket väl framgångsrikt 
kunde inkludera i ett mer individuellt utformat livsprojekt. De politiska 
organisationerna drev genom allt mer massmediala aktioner motvilliga 
politiker, psykologer och läkare framför sig i rättighetsspörsmål, sam-
tidigt som den lustmaximerande floran av raggningsbarer, campa 
diskotek och renodlade sexklubbar blev mer tillgänglig. Dragshowen, 
discokulturen och ”Leather-n’-Levis”-kulten är exempel på fenomen 
från den homosexuella subkulturen som då började sippra in i den all-
männa masskulturen. De första skrifterna som direkt vände sig till 
ungdomar som försökte finna sig tillrätta med en homosexuell identitet 
kom också under 70-talet, liksom särskilda ungdomsorganisationer.22 
Andra nya kanaler var dels telefonjourer enligt mönster från Londons 
Gay Switchboard och de lokala organisationer som började sända 
närradio. Plummer (1989) hävdar att det blivit lättare att utveckla en 
homosexuell identitet under senare delen av 70- respektive 80-talet 
jämfört med tidigare, trots att Storbritannien fortfarande har en absurt 
hög åldersgräns för sexuellt umgänge mellan män (21 år) och trots att 
den konservativa regeringen på olika sätt försökt försämra 
homosexuellas vardagliga villkor. Att det blivit lättare gäller såvitt jag 
kan bedöma i än större grad de skandinaviska länderna. Men denna 
åsikt bygger både Plummer och jag främst på egna intryck och 
referenspunkter. Det finns inte så mycket forskning att bygga på. 

Plummer (1989) refererar tre små studier när han skriver om unga 
homosexuella i 80-talets England, och när det gäller Skandinavien är 
materialen små, spridda och mest fokuserade på just ”komma ut”-
processen. Detta understryker naturligtvis ett behov av större intresse 
för ungdom och homosexualitet, men det är viktigt att komma ihåg att 
det inte är självklart att homosexualitet är en egenskap som förenar 
ungdomar tvärs över andra skiljelinjer som kön, ras, etnicitet eller 
klass. Som det framgår ovan måste ungdomars förhållande till sexuella 
identiteter studeras i en geografiskt och historiskt specificerad kontext. 
De som var unga på 50-talet genomlevde en helt annan ungdom än de 
på 70-talet och de som är unga idag återigen en tredje verklighet; de 
som kommer från storstäder har haft helt andra referensramar och 
           
22 Parikas (1981), Ung och homosexuell (1985). 
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möjligheter än de som Plummer (1989) kallar ”enslingarna”, uppvuxna 
på landsbygden. Detta är viktigt att komma ihåg när man ska gripa sig 
an forskning om homosexualitet och ungdom idag.  

 
 

Finns det plats för homosexuell ungdom i det sen-
moderna samhället? 
 
Det finns här inte utrymme för en uttömmande och djuplodande social 
och psykologisk diskussion av hur ungdomar utvecklar en syn på sig 
själva som just hetero-, bi- eller homosexuella. Det saknas inte material 
om ungdom som på ett eller annat sätt berättar om ”sin” sexualitet, men 
detta material är koncentrerat på när och hur man upptäcker att man är 
homosexuell och på omgivningens reaktioner.23 Även om det är viktiga 
aspekter blir det lätt ett enögt nyckelhålstittande, eftersom samma typ 
av frågor sällan ställs om när och hur unga upptäcker att de är 
heterosexuella och vilka reaktioner från omgivningen de fick på denna 
upptäckt. Denna asymmetri i synen på ungdomars sexualitet och köns-
socialisation, d v s att ungdomar mognar sexuellt och utvecklar en 
könsidentitet, medan några avvikare upptäcker att de är homosexuella, 
avspeglar naturligvis att ungdomsforskningen i vissa avseenden inte 
alls är så emancipatorisk, kritisk och radikal som den själv gärna vill 
tro. Fortfarande är det tyvärr så att en hel antologi om kön och identitet 
i förändring kan skrivas utan att existensen av homosexualitet kan 
skymtas förutom i en parentes i en fotnot (Fornäs m fl 1991). Det är 
inte bara de homo- och bisexuella ungdomarna som saknas – de kan ju 
alltid få sitt genom ett bidrag i någon annan antologi – det är också mo-
det att försöka väva in homosexualitet som en integrerad del i de stora 
teoribyggena kring kön och identitet utan att förfalla till det tradi-
tionella maktspråket om störningar, avvikelser eller perversioner. Jag 
tänker inte förirra mig i den psykoanalytiska diskussionen här, det sak-
nar jag både kompetens och utrymme till. Men den verkar inte vara helt 
relevant för förståelsen av unga homosexuella kvinnor och mäns 
vuxenblivande. Det må vara orättfärdigt, men det ger mig misstanken 
att den inte är helt relevant för förståelsen av någon annan ungdoms 
vuxenblivande heller. 

           
23 Henriksson (1987), Håkansson (1987), Uppväxtvillkor nr 4/1987, Ottar nr 
4/1989, Plummer (1989). 
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De unga som på 90-talet ska tampas med sina och andras sexualitet 
och känslor lever i en värld där HIV-epidemin och säkrare-sex-kam-
panjer gjort sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet till 
ett i medierna ofta förekommande tema. Men det inte säkert att det 
gjort det lättare att hantera sina homosexuella känslor. Även om vi 
bortser från massmediehysterin kring AIDS, skapar den ökade med-
vetenheten om att det finns hetero- och homosexuella (risk)grupper ett 
nytt tvång, nämligen att definiera sig in i endera kategorin. Där de 
flesta ungdomar för 10-15 år sedan ännu hann experimentera med 
sexualitet och känslor ett tag innan de blev medvetna om att det fanns 
sexuella identiteter, har dagens ungdomar tidigt lärt sig att det finns 
något som heter lesbiska och bögar. Och fortfarande blir de lärda att det 
inte är något man bör vara. Så utrymmet för samkönade sexuella och 
känslomässiga upplevelser i lycklig okunskap har blivit mindre.  

Medvetenheten om den homosexuella identitetens möjligheter blir 
alltså allt mer allmän. Men det är fortfarande skillnad på vilka faktiska 
livsprojekt som är möjliga, önskvärda och godtagbara i Stockholm 
respektive Sillaröd. Den senare orten får stå som symbol för den 
landsort som i mångt och mycket fortfarande lever kvar i ett 50-tal när 
det gäller synen på kön och sexualitet. Däremot nås ungdomarna där 
idag effektivt av föreställningar om hur livet kan levas på andra platser 
– San Francisco, Sydney eller Stockholm – föreställningar som gör att 
deras möjlighetshorisonter vidgas. Men för att kunna utnyttja dessa 
vidgade möjligheter tvingas de att flytta, t ex till Stockholm.  

Det är förvisso så att många ungdomar förtränger sin medvetenhet 
om ”det där” och bestämmer sig för att de ”är” normala. För en del 
unga män, särskilt från vissa arbetarklasskulturer, har det känts viktigt 
att understryka sin normalitet genom det som kommit att kallas bög-
knackning.24 För inte så få ungdomar och vuxna är denna form av 
oprovocerat gatuvåld ett fullt normalt och legitimt inslag i unga mäns 
maskulinitetsprojekt. Plummer (1989) är rätt kritisk till det han ser som 
många ungdomsforskares mer eller mindre öppna idolisering av denna 
aggressiva och homofoba maskulinitet bland arbetarklassungdomar. 
Frånvaron av homosexualitet som tema i ungdomsforskningen är alltså 
inte endast något som minskar vår förståelse av homosexuella ung-
domars liv utan av alla ungdomars liv. I sammanhanget kan det också 
vara intressant att fokusera hur lesbiska känslor hanteras i de vännine-
dyader som är så centrala för många flickor. De erotiska och 
           
24 Se dock Dagens Nyheters artikelserie 26, 27 och 28 juli 1993. 
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romantiska känslorna för det egna könet är helt visst inte förbehållna en 
viss begränsad andel ungdomar, de är i varierande grad närvarande hos 
ganska många. Det som bör studeras är inte bara hur en grupp 
ungdomar utan hur alla ungdomar hanterar dessa känslor psykiskt, 
kulturellt och socialt. Att den homosexuella identiteten ibland förefaller 
vanligare i mellanskikt och överklass än i den krympande arbetar-
klassen, behöver inte alls ha något som helst med utbredningen av sam-
könad sexualitet och romantik att göra, utan med hur detta fogas in i en 
identitet. Det är helt enkelt mer förenligt med mellanskiktens allmänna 
individualiserade och utbildningsinriktade livsprojekt att leva som bög 
eller lesbisk än vad det är för unga kvinnor och män ur arbetarklassen.  

Traditionen eroderas och ersätts därför allt mer av kodifierade nor-
mer och regler. I ungdomens uppgift ligger dels att lära sig dessa reg-
ler, men också att lära sig hantera konflikter mellan olika normsystem. 
Här grundas den utbredda användningen av den dubbla bokföringens 
strategi, det som har kommit att betecknas som att ha sin homosexua-
litet ”i garderoben”. Att jag kallar strategin för dubbel bokföring beror 
på att den söker upprätthålla två oförenliga identiteter samtidigt, men i 
åtskilda mentala och fysiska rum. Privat, kanske bara i sitt eget 
medvetande, vet man med sig att man ”är” homosexuell eller har lust 
till homosexuella handlingar, medan man utåt sett handlar som om man 
vore heterosexuell. Man upprätthåller synbarligen normerna, men för-
nekar dem i hemlighet. Ett sätt att upprätthålla den dubbla bokföringen 
är att hålla identiteterna geografiskt åtskiljda; heterosexualitet hemma i 
småstadens vardag, homosexuella ”äventyr” på besök i storstaden. Men 
hur utvecklar man en dubbel bokföring under ungdomsåren, och hur 
pass medveten är man då om sin strategi? Får de väl dolda kärleks-
historierna och sexuella upplevelserna några konsekvenser när det 
gäller andra aspekter på livsprojektet? 

De ungdomar som brukar uppfattas som homosexuella är de som 
bestämmer sig för att söka sig ett rum för en helhetlig homosexuell 
identitet. Det kan ske på hemorten, men inte så få väljer eller känner sig 
tvingade att flytta för att kunna skapa detta rum. I en studie av lesbianer 
i Storbritannien konstaterar Valentine (1993a och b) att flytten från 
hemtrakten i sig är ett viktigt sätt att skapa en skillnad mellan sin upp-
växts heterosexuella förväntningar och en lesbisk identitet. Målet för 
flytten var inte primärt storstaden, utan bara en plats där man inte var 
känd från barnsben. Men det är klart att storstaden är det ideala stället 
att flytta till om man vill uppnå ett slags ”tabula rasa” när det gäller 
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identiteten. De unga ”enslingarna” som Plummer (1989) skriver om 
flyr från ensamhet, allehanda homofobiska trakasserier eller en med-
vetenhet om att de inte kan leva som de vill om de stannar kvar. 
Dragningskraften i de stora städerna ligger i vad de uppfattar som 
större möjligheter att träffa andra homosexuella, och en miljö allmänt 
rik på möjligheter. En del flyr i mycket bokstavlig bemärkelse. Till 
London kommer varje dag många ungdomar som rymt hemifrån, bl a 
just unga homosexuella.25 Tyvärr kan inte alltid storstaden infria sina 
löften, och just denna grupp är mycket utsatt för både homofoba och 
sexuella övergrepp. De allra flesta planlägger förmodligen i stället en 
mer organiserad flykt, oftast i anslutning till studier eller arbete. Men 
det är en osynlig flykt som inte registreras i några flyttundersökningar 
eller studier över var ungdomar helst vill bo. Därför kan inga data om 
unga homosexuellas flytt till storstäderna presenteras. Det enda forsk-
ningen har att tillgå är material från livshistorie- och ”komma ut”-
forskning, och det är omöjligt att säga något om dessa materials 
representativitet. Eftersom urvalsramens – gruppen homosexuella – 
storlek och karakteristika är okänd, kan inga representativa urval i den 
göras. Det är värt att komma ihåg när man läser undersökningar som 
uttalar sig om de homosexuella som grupp.  

Det finns många aspekter på ungdom och homosexualitet, och det 
är ett fält som är öppet för forskare från de flesta discipliner, om de 
bara vill och törs. För en kulturgeograf är det dock mest centralt att i vi-
dare forskning fokusera tre saker. För det första utvecklingen av de fri-
rum för homosexualitet som finns i de största städerna – både den ame-
rikanska Castro-varianten och de mindre synliga europeiska varianterna 
– och den betydelse dessa frirum har för utvecklandet av en 
homosexuell kultur och homosexuellt vardagsliv. Den andra fokuserin-
gen är hur unga människor hanterar homosexualiteten i sin identitet och 
hur resultatet av detta vävs in i deras livsprojekt; t ex när det gäller 
utbildning, arbete och migration. Som en sista och kanske mest spän-
nande fokusering vill jag föreslå ett försök att fånga skärningspunk-
terna mellan den första och den andra fokuseringen i ett biografi/arena-
perspektiv.  

 
 

           
25 Det finns troligen paralleller i skandinaviska storstäder, om än i mindre skala. 
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Slutord 
 
Historien om de homosexuella och heterosexuella identiteternas fram-
växt belyser de individualiserande dragen i moderniseringsprocessen. 
Den förmoderna syndiga handlingen koncentreras och individualiseras 
till en bestämd person och hans/hennes konstitution. Men repressionen 
försvinner inte när den lösgörs ur traditionen, formaliseras och riktas 
mot en person. Snarare blir den mer tydliggjord. Den sexuella friheten 
har alltså inte gradvis blivit större under moderniseringsprocessens 
gång, utan förändringen bör snarare tolkas som andra sätt att konstruera 
mening med det som idag kallas sexualitet. Utvecklingen går inte mot 
en allmän normlöshet eller ökad tolerans, utan mot flera alternativa och 
konkurrerande normsystem. De är dock inte likvärdiga vad det gäller 
makt och sanktionsmöjligheter. De flesta alternativen måste skapa sig 
utrymme i marginalen eller som subkulturer; och där är naturligtvis 
homosexualiteten paradexemplet. Under moderniseringsprocessen har 
det vuxit fram en rikhaltig flora av sexualitetspraktikor på andlig, 
biologisk och ideologisk grundval. Det ser i skrivande stund ut som om 
dessa sexualpraktikor är på väg att retraditionaliseras både vad det 
gäller könsrelationer i allmänhet och när det gäller homosexualitet.26  

Alla ungdomar måste utveckla identiteter och strategier för sin ero-
tik och romantik, förutom allt annat de väver in i sina livsprojekt. Den 
heterosexuella identiteten ställer krav på självkontroll, men erbjuder 
också relativt bekväma och sanktionsfria livsprojekt. Den homo-
sexuella identiteten ställer mindre krav på självkontroll och ger ett 
relativt sett större utrymme för alternativ till de dominerande sociala 
tidtabellerna. Men den medför också kostnader i form av möjliga sank-
tioner, mera konflikter med föräldrar och jämnåriga samt kanske upp-
brott från uppväxtmiljön. Det är många som inte är villiga att betala 
kostnaderna, vilket inte är förvånande.  

Idag medför den fortsatta individualiseringsprocessen en erosion av 
själva de sexuella identiteterna som sådana. Den tidiga modernise-
ringens konsekvenser i form av sexualitet som individuellt öde övergår 
till att bokstavligt talat bli en del av det ”risksamhälle” som Ulrich 
Beck (1986/1992) skriver om. Det finns antydningar till att den halvt-
annat sekel gamla föreställningen om de fasta hetero- och homosexuel-
la identiteterna eroderas av mer mångfasetterade sexuella förståelsefor-
           
26 Jfr Faludi (1992) och det aktuella sökandet efter den gen som ”orsakar” homo-
sexualitet. 
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mer.27 Men för att se dessa antydningar måste vi först vänja oss vid att 
se de hetero- och homosexuella identiteterna som socialt och historiskt 
specifika konstruktioner snarare än individuella öden. 
 
Jag vill till slut rikta ett stort tack till Norman Andersen i Bergen, Dodo Parikas i 
Stockholm, Kerstin Sandell i Malmö och inte minst redaktörerna för viktiga och 
nödvändiga kommentarer. 
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