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Inledning 
De senaste åren har feminism och diskriminering på grund av kön fått stor uppmärksamhet. 
Något som diskuteras är till exempel sexualiseringen av det offentliga rummet. Här möts 
känsliga frågor som har att göra med såväl kön som sexualitet. Den nakna kvinnokroppen och 
kvinnlig sexualitet är stigmatiserad – bland feminister såväl som moralpredikare. Ämnet har 
länge varit på tapeten och debatten blev extra tydlig i USA under 1970-talet då feminister 
allierade sig med den kristna högern för att förbjuda pornografi. Det var samma kristna höger 
som tidigare kämpat mot samma feminister i frågor som abort och preventivmedel. Så var går 
gränsen mellan jämställdhet och moral?  
 
En av de stora feministiska frågorna och ett flitigt debatterat ämne är makten över sin egen 
sexualitet. Men åsikter bland feminister skiljer sig väsentligt i de olika frågorna. Samtidigt som 
vissa menar att pornografi alltid är kvinnoförnedrande, uppstår organisationer såsom 
Postporn1som istället arbetar med att utveckla feministisk pornografi. Debatten tangerar snabbt 
extrema ytterligheter samtidigt som i princip vad som helst kan tolkas både som förtryckande 
och befriande beroende på vem man lyssnar på. Det är lätt att tappa bort både sig själv och sin 
sexualitet i denna djungel av motstridiga budskap. Men finns det något som skulle kunna 
godkännas som en feministisk sexualitet? Och vilka uttryck skulle en icke förtryckt kvinnlig 
sexualitet ta sig? 
 
När jag påbörjade den här uppsatsen började jag leta efter någon form av frizon med nya 
möjligheter till identitetsskapande. Tankarna gick snabbt till Internet, detta mediums möjlighet 
till anonymitet och romantiseringen av dess frigörande effekter där människor skulle 
förvandlas till könlösa cyborgs. Även om det till viss del handlar om överdrifter, skiljer sig 
Internet på flera sätt från resten av samhället. Vad händer på ett Internet-baserat community där 
heterosexualitet inte längre utgör normen? Jag fann Sylvia – ett Internet-community riktat till 
tjejer. I den här uppsatsen vill jag visa att det finns olika tolkningsmöjligheter. Jag kommer att 
analysera Sylvia utifrån ett feministiskt såväl som queerteoretiskt perspektiv. Vidare vill jag 
förstå representationerna av kön/genus och sexualitet i ljuset av inomfeministiska debatter.  

                                                 
1 Postporn är en ”ideell förening med syftet att skildra sex och skapa sexuellt upphetsande bilder på ett sätt som är 
kreativt, bejakande och inte befäster könsmaktsordningen.”  
http://www.postporn.org/ompostporn.htm (2006-11-21). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka representationer av kön/genus och sexualitet på tjej-communityt Sylvia 
för att sedan länka detta till debatter inom feministisk teori och queerteori. 
 

• Är synen på kön/genus essentialistisk eller konstruktivistisk? Hur tar sig detta uttryck? 
• Hur representeras sexualitet i text och bild? 
• Hur representeras kvinnokroppen? 
• Finns det subversiva kön/genusuttryck? På vilket sätt? 
• Vilka möjligheter för dekonstruktion av kön/genusidentitet uppstår i och med att Sylvia 

är ett Internetbaserat forum? 
 

Disposition  
Först redogör jag för tidigare forskning inom cybercultural studies-fältet som är relevant för 
uppsatsens syfte och teoretiska inramning. Sedan presenteras materialet och mitt 
förhållningssätt till representationer på Internet, följt av metodologiska resonemang och en 
redovisning av hur jag gått till väga i analysen av materialet. Därpå följer en tematisk och 
diskuterande analys av materialet. Uppsatsen avslutas med en diskussion.  
 
Uppsatsen innehåller två bilagor. Bilaga 1 består av en förteckning av definitioner på de 
mindre vanliga ord och facktermer som förekommer i uppsatsen. Orden relaterar till kön/genus 
och sexualitet såväl som Internet-sammanhang. Bilaga 2 innehåller kompletterande kvantitativt 
material. 
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Tidigare forskning 
Den mest aktuella forskningen som ligger närmast ämnet i den här uppsatsen hör till 
cybercultural studies-fältet, ett fält som befinner sig i ett gränsland där mediala och kulturella 
studier kombineras med forskning om Internet. De studier av dataförmedlad kommunikation 
som kan klassas till det här fältet har det gemensamt att de har en kulturell och framförallt 
kritisk infallsvinkel.2 Här ges en bakgrund till detta fält samt en översiktlig presentation av 
relevant forskning.  

Internet som något overkligt och befriande 
En stor del av den tidiga forskningen om identitet på Internet kan klassas som cyberkulturteori 
som i sin tur är nära sammanlänkad med postmodern teori. Det postmodernistiska tänkandet 
kan spåras i hur Internet erbjuder människor möjligheten att överge de begränsningar som 
hänger samman med den fysiska kroppen. Forskare som vetenskapssociologen Sherry Turkle 
och Rosanne Stone, professor i videokonst, menar att Internet har en radikalt dekonstruerande 
effekt, både vad det gäller identitet och kultur. Deras forskning utgår främst från ”the virtual 
persona” som skapas av användare i webbaserade subkulturer på MUD:ar3. Att aktören gör sig 
fri från sin geografiska kontext och den fysiska kroppen innebär att den virtuella identiteten 
istället måste förstås utifrån en ny kulturell kontext, nämligen en plats där det inte längre finns 
någon gräns mellan det verkliga och det virtuella, det levande och det själlösa, det unitära och 
det multipla jaget. Internet fungerar enligt Turkle och Stone befriande för användaren eftersom 
man får möjligheten att ständigt skapa och omskapa sig själv efter egen vilja. 4  Dessa 
cyberkulturteoristudier från mitten av 1990-talet har kritiserats för att använda marginella 
subkulturer som representanter för något som är mycket större än det sammanhang de 
egentligen ingår i. Konsekvenserna av dessa analyser blir att Internet förvandlas till 
något ”fantastiskt” och ”overkligt” istället för att betraktas som något praktiskt och socialt 
konstruerat. Kritikerna betonar att individen inte bara kan lösgöra sig på det här sättet och att 
vår identitet följaktligen fortsätter att vara en produkt av en social kontext och sociala krafter, 
även på Internet.5 Något som däremot är en konsekvens av de digitala mediernas utveckling är 
att villkoren för individer och sociala grupper att påverka samhällsutvecklingen har förändrats. 
Men likaväl som de nya medierna kan öka människornas handlingsfrihet så skulle de också 
kunna användas och organiseras på sätt som skulle kunna begränsa individerna och befästa 
rådande maktstrukturer.6 

Vad är nytt på Internet? 
I sin avhandling om hur människor kommer i kontakt med varandra och skapar relationer 
genom chatrum, ställer sig Malin Sveningsson frågan om vad som egentligen är nytt och 
annorlunda med Internet. Hennes studie är baserad på kvalitativa intervjuer och hon fokuserar 
på informanternas upplevelser. Flera av dem upplevde chatrummen som ett suddigt gränsland 
mellan människa och maskin, där andra individer inte blev mänskliga förrän de tillbringat en 
viss tid tillsammans online. För vissa informanter var det nödvändigt att se eller höra den andra 
personen för att uppfatta denna som ”verklig”. Men Sveningsson menar att Internet inte är så 
                                                 
2 Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf, Jenny Sundén & Malin Sveningsson (red.) (2002), digital 
borderlands – cultural studies of identity and interactivity on the internet, Peter Lang Publishing, New York, s. 
1ff. 
3 Se definition i bilaga 1. 
4 Robert Burnett & P. David Marshall (2003), Web Theory – An introduction, Routledge, New York, s 62f. 
5 Burnett & Marshall (2003), s 64f. 
6 Fornäs, Klein, Ladendorf, Sundén & Sveningsson (red.) (2002), s. 24. 
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exotiskt som det vid första anblicken kan verka. Hon vänder sig till exempel mot idén om att 
individer skapar sig radikalt motsatta identiteter online och offline. Även offline har en individ 
olika roller och egentligen skiljer sig inte dessa från de roller individen kan anta online. Man 
kan heller inte bara fritt välja en identitet som man antar online, eftersom det förutsätter att 
man har de kunskaper som behövs för att vara trovärdig i den ”valda” identiteten så att man 
inte tappar ansiktet.7  
 
En viktig del av användarens identitet online är dennes smeknamn, även kallat ”nickname”8. 
Detta namn utgör ett av de mest centrala sätten att dra till sig uppmärksamhet och blir lite av 
användarens varumärke och ”ansikte” på chatrummet. Ofta kan användaren skydda sitt 
nickname så att inte andra kan använda sig av det. I en analys går det att likna nicknames vid 
masker, men denna metafor vänder sig Sveningsson emot eftersom det förstärker intrycket av 
att det skulle vara vanligt förekommande med multipla identiteter på Internet. Tvärtom är det 
så att användarna ofta använder sig av samma nickname. Det förekommer även en estetik kring 
dessa nicknames, där de smyckas ut med hjälp av tecken som i det här exemplet: 
~^~^*HyPnOiD*^~^~ 9 

Kön, genus och identitet på Internet 
Jenny Sundéns online-etnografiska avhandling om det textbaserade Internet-communityt 
WaterMOO talar även den emot den utopiska idén om att kroppar online skulle skapas som om 
de vore befriande från de kulturella sammanhang som hänger samman med materiella kroppar 
offline. Tvärtom visar hon på att kroppar på WaterMOO inte bara är mänskliga utan också 
reproducerar en traditionell bild av kön – trots anonymitet och den teoretiska möjligheten att 
vara vem som helst. Användarna på WaterMOO får tillgång till en virtuell plats som är öppen 
för lek och fantasi. Men Sundén visar på att det i grunden handlar om ett socialt utrymme, 
byggt på sociala nätverk, och alltså inte en fiktiv fantasivärld.10 Sundén lyfter fram flera studier 
av kroppar online som till och med visar på hur köns- och genuskonventioner är särskilt tydliga 
i cyberspace. Caroline Bassett talar om ”hyper-femininitet”, att ”kvinnor” beskriver sig själva i 
tredje person med fokus på fysiska attribut, något som får dem att framstå som sexuella objekt. 
I Sundéns avhandling hör hyper-femininiteten till undantagen. Däremot uppmärksammar hon 
att ”manliga” karaktärer liknar varandra mer än ”kvinnliga”. Att ”männen” dessutom utgör 
majoriteten av användarna gör att den manliga karaktären utgör normen som andra karaktärer 
mer eller mindre avviker från.11 Trots att man kan välja ”other” som kön innebär detta varken 
att det är vanligt eller att det egentligen bidrar till en mer flytande och fri syn på kön och genus. 
Tvärtom innebär skapandet av karaktärer i WaterMOO snarast en stabil konstruktion 
av ”manliga” och ”kvinnliga” karaktärer. Dock är användarna ingalunda tysta objekt vars 
identitet bygger på hur andra ser på (eller snarast läser) dem. Sundéns observationer tyder på 
att deras identitet till stor del skapas aktivt genom konversation. Användarna förkroppsligar 
talande subjekt som inte låter sig betraktas i tysthet.12  
 
Till skillnad från kön (som i praktiken är ett obligatoriskt ställningstagande på WaterMOO), är 
inte sexualitet något som användarna måste definiera. Sundén menar att det finns en outtalad 
                                                 
7 Malin Sveningsson (2002), ”Cyberlove: Creating Romantic Relationships on the Net” ur: digital borderlands – 
cultural studies of identity and interactivity on the internet, Peter Lang Publishing, New York, s. 48ff. 
8 Se definition i bilaga 1. 
9 Sveningsson (2002), s56f. 
10 Jenny Sundén (2002), Material Virtualities – Approaching Online Textual Embodiment, Linköpings universitet, 
Unitryck.  
11 Ibid. s. 110ff. 
12 Ibid. s. 114. 
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men ändå underliggande heterosexuell norm i WaterMOO. Detta tydliggörs när användare 
väljer att markera en annan sexualitet, exempelvis genom att bära en ”Official Dykes of 
WaterMOO badge”. Här synliggörs den outtalade heterosexuella normen. En annan mer eller 
mindre outtalad norm är den ”vita” etniciteten. Användare som väljer att beskriva sig med en 
annan hudfärg tillhör undantagen. En mer blek hudtyp gestaltas ofta ganska symboliskt genom 
hår- och ögonfärg.13 

Frånvarande kroppar 
Även om många karaktärer på WaterMOO har en fysisk och kroppslig beskrivning, finns det 
olika exempel på raka motsatsen. Dessa karaktärer kan bygga på texter bestående av litterära 
citat, väldigt fragmenterade beskrivningar eller helt enkelt avsaknaden av en beskrivning. 
Bland dem som använder sig av citat förekommer allt från populärkulturella till finkulturella 
referenser. Dessa typer av beskrivningar innebär något av en frånvaro av kropp online. 
Däremot innebär WaterMOO:s tidigare nämnda val av kön alltid någon form av 
förkroppsligande. De användare som kommer närmast frånvaron av en kropp är de som väljer 
att inte ha någon beskrivning. Detta är ett aktivt val som förutsätter att användaren har lagt 
energi på att ta bort den datagenererade text som automatiskt tillskrivs karaktärerna. 
Avsaknaden av signalement kan symbolisera en brist på intresse, men också en vilja att istället 
definieras genom egna ord, åsikter och handling. Sundén menar att det i en kultur där ytan blir 
allt viktigare kan finnas ett behov av att osynliggöra sin kropp. Till och med i WaterMOO är en 
kroppslig beskrivning något som man mer eller mindre bör ha. Faktum är att de karaktärer som 
saknar beskrivning verkar vara de som ifrågasätts mest. Det är som att de undanhåller 
information från andra användare. För WaterMOO:are verkar det inte spela någon roll om den 
textbaserade kroppen ger en ”ärlig” bild av användaren, det viktiga är helt enkelt att man har en 
textbaserad kropp. Kroppen blir tillförlitlig genom att den är sammanhängande, men en 
frånvarande kropp blir helt enkelt, per definition, opålitlig.14 

Ironi och parodi i feministiska webzines 
Martina Ladendorf fokuserar i sin avhandling på feministiska uttryckssätt och strategier i grrl 
webzines. Webzines innebär Internet-baserade icke-kommersiella tidskrifter. Det 
onomatopoetiska ”grrl” kommer från ordet ”girl” och tillför ursprungsordet ilska och styrka 
genom de morrande r:en. Dessutom har ordet en praktisk funktion i och med att det – vid 
sökningar på Internet – sållar bort webbsidor som innehåller pornografi och sex. Ladendorf 
uppmärksammar hur femininitet och feministisk identitet dekonstrueras i ord och bild genom 
stereotypa föreställningar som återanvänds på ett ironiskt sätt.15  
 
Ladendorf framhåller att ironi, parodi och dekonstruktion av kön/genus och sexualitet blir 
tydligast i bildform genom teckningar eller fotografier. Ofta handlar det om att återanvända 
bilder, exempelvis reklam från 1950-talet. Genom att placera dessa bilder i en ny kontext 
ifrågasätts deras tidigare betydelse och de får en feministisk innebörd. Dessa estetiska uttryck 
ingår i vad Ladendorf kallar för feminism i bildform eller feministisk visuell estetik. Det kan 
handla om en hyllning av det rosa, söta och ”feminina”, något som stämmer in på återtagandet 
av ordet ”girl” som av tidigare feminister ansetts vara förödmjukande och nedsättande. På 
samma sätt används bilder av exempelvis pinuppor, playboykaniner eller 1950-talets hemmafru. 
                                                 
13 Sundén (2002), s. 111ff. 
14 Ibid. s. 115ff. 
15 Martina Ladendorf (2002), ”Cyberzines: Irony and Parody as Strategies in a Feminist Sphere” ur: digital 
borderlands – cultural studies of identity and interactivity on the internet, Peter Lang Publishing, New York, s. 
112ff. 
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Dessa skulle lätt kunna klassas som sexistiska, men i en feministisk kontext får de en ny 
innebörd. 16 
 
Ladendorf finner i sin studie uttryck för en feministisk femme fatale som anspelar på sexighet 
och på så sätt utmanar den stereotypa bilden av feminister som grå och tråkiga. Men den 
feministiska versionen av stereotypen ”den sexiga kvinnan” är ett objekt som har en röst och 
gör sin röst hörd. Genom användandet av mycket smink, högklackade skor och helt enkelt en 
vägran att se ”naturlig” ut, avslöjas det konstruerade och onaturliga i ”kvinnlighet”. Ladendorf 
drar paralleller med queerteoretikern Judith Butlers teorier där drag och butch/femme-roller 
betraktas som en parodisk handling som destabiliserar kön/genus och sexualitet. Däremot blir 
inte alla parodiska akter automatiskt subversiva enligt Butler och Ladendorf framhåller att den 
feministiska sexiga kvinnan inte kan likställas med den genusparodi som återfinns hos drag 
queens. Ladendorf hänvisar till olika feministiska strategier och menar att sexighet är ett 
exempel på en sådan strategi som dessutom är något som verkar tilltala unga kvinnor. Men det 
kan också betraktas som en del av den kommersialisering av feminism som skett på senare tid. 
Ladendorf noterar att flera av webzinen hon undersökt innehåller reklambanners eller länkar 
till shoppingsidor och således ingår i en kommersiell sfär. Hon påpekar att konsumtion utgör 
en viktig del av tidningsmagasin riktade till kvinnor och menar att kommersialismen således 
utgör en koppling mellan dessa magasin och webzinen. Jag skulle här vilja påpeka att zines 
ursprungligen tillhör den icke-kommerciella sfären då drivkraften snarast kommer från 
ideologiska eller kreativa motiv snarare än vinstsyfte. Därför kan man ställa sig frågor om hur 
reklam och kommersialism fann sin väg in i de feministiska webzinen och vilken roll 
konsumtion spelar i en ”feministisk femininitet”? Ladendorf påpekar att Internet från början 
var mindre kommersialiserat och i större utsträckning präglades av idealism än idag. Hon 
framhåller också att reklamlänkar inte bara handlar om kommersialism utan också om identitet 
eftersom länkarna utgör signaler som markerar vad man vill associeras med. Till syvende och 
sist handlar feminismen i grrlzines i Ladendorfs avhandling om att stå emot skönhets- och 
kroppsideal och att skapa starka och självständiga unga kvinnor som själva kan välja vem de 
vill vara.17  

Positionering 
I likhet med resultaten från den senaste tidens studier, så förhåller jag mig kritisk till att 
Internet skulle utgöra en utopisk arena där individer är helt fria att anta nya identiteter. Det jag 
kommer att titta närmare på är representationer av kön/genus på ett Internet-forum riktat till 
tjejer. Detta skiljer min studie från Sundéns eftersom det i hennes avhandling var männen som 
utgjorde normen. Till skillnad från Sundéns studie som fokuserade på kön/genus och kroppar 
online har jag valt att även låta sexualitet få en central roll. Mitt fokus på ”kvinnor” i en icke-
heterosexuell kontext innebär således en fördjupning i konstruktionen av ”kvinnligt” kön/genus 
och ”kvinnlig” sexualitet. Min studie utgår från representationer som bygger på individer som 
företräder sig själva, och inte som i Ladendorfs studie där det handlar om företrädare för 
feministiska idéer. Jag undersöker alltså inte feministisk aktivism, men vill genom de 
teoretiska ansatserna belysa representationerna av kön/genus och sexualitet utifrån ett 
feministiskt såväl som queerteoretiskt synsätt. 

                                                 
16 Ladendorf (2002), s. 112ff. 
17 Ibid. s. 112ff. 
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Material och metod 
Den här studien kombinerar mediala och kulturella studier med en kritisk infallsvinkel till makt 
och maktstrukturer, något som positionerar den i det tidigare nämnda cybercultural studies-
fältet. Den kan också placeras in i en tradition av feministisk och queerteoretisk forskning med 
ett ifrågasättande och problematiserande av maktstrukturer som berör skapandet av kön/genus 
och sexualitet. Den konstruktivistiska utgångspunkten innebär att kön/genus görs istället för att 
finnas som något naturligt. Dessa begrepp kommer att fördjupas mer i teoriavsnittet. 
 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva vad ett Internet-community är, för att sedan mer 
ingående presentera det empiriska materialet och urvalet. Sedan följer en problematisering av 
representationer och verkligheten i cyberspace. Därefter beskriver jag materialets 
hypertextuella karaktär och hur jag förhållit mig till ett material som befinner sig i ständig 
förändring. Slutligen beskrivs studiens genomförande genom de metodologiska ansatserna, min 
egen roll på Sylvia samt etiska ställningstaganden.  

Vad är ett Internet community? 
Ett community eller en nätgemenskap (från engelskans net community) kan lättast beskrivas 
som en mötesplats på Internet. Dess utseende beror på målgrupp, syfte och skapare. 
Gränssnittet mot användaren är ofta en webbsida och därför behöver man inte installera något 
särskilt program för att kunna använda tjänsten. Själva communityt består av ett antal virtuella 
profiler tillhörande olika individer. Profilen är användarens representation av sig själv på 
mötesplatsen. När man är inloggad kan man se vem mer som är uppkopplad samtidigt.18 För de 
som ingår i communityt är syftet ofta att söka, finna och möta nya vänner och/eller potentiella 
kärlekspartners. 
 
Syftet bakom att tillhandahålla ett community är i flera fall ekonomiska. Många communities 
kantas av reklambanners eller erbjudanden i samarbete med olika företag. Samarbeten företag 
emellan är djungelartade och communities som vid allra första anblicken inte verkar ha något 
med varandra att göra är ibland sammanlänkade. Dejtingsiten Spraydate länkas till Skunk, 
Sylvia och Sylvester. Sylvester har i sin tur varit en del av Spray. Spraydates sökningar 
inkluderar även träffar från dejtingsiten Meetic. Spray arbetar inte bara med communities utan 
fungerar bland annat som webbhotell och bredbandsleverantör. På hemsidan framkommer hur 
företaget samarbetar med en lång rad andra företag. Detta var några exempel på hur strukturen 
kring ett Internet community kan se ut. I boken digital borderlands framhålls bland annat den 
kommersiella aspekten av communities. Där står att online communities ibland uppfattas som 
platta, öppna och demokratiska men att de i praktiken ofta är hierarkiska eller kommersiella. 
Att de finns på Internet innebär inte att de skulle vara mer etiska än andra samhällen. 
Administrativ och kommersiell makt förekommer lika mycket här som i andra medier och det 
gäller även socialt övertag på grund av ålder, kön, klass och etnicitet.19  

                                                 
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Community (2006-04-03). 
19 Fornäs, Klein, Ladendorf, Sundén & Sveningsson (red.) (2002), s. 36. 
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Empiri 
Sylvia är ett community riktat till lesbiska och bisexuella kvinnor i Sverige (och till viss del 
även andra nordiska länder). Så här står det när man kommer in på webbsidan:  

   
 Välkommen till Sylvia 
 För tjejer som gillar tjejer, och deras vänner. 
 Jag vill bli medlem gratis!20 

 
Man kan gå in på sidan och titta på användarnas profiler utan att vara medlem (men det finns 
en funktion som gör att användarna kan blockera så att de som inte själva är registrerade kan se 
deras profil). Väljer man att bli medlem måste man fylla i följande information: Önskat 
medlemsnamn, ort, kön/identitet (här kan man välja mellan tjej, kille, tjejpar, killpar, mixpar, 
FTM transsexuell 21 , MTF transsexuell, drag queen, drag king, transvestit och annat 22 ), 
födelsedatum och jag gillar (killar, tjejer, tjejer och killar, allt som rör sig23). Sedan kan man 
välja att bli betalande medlem (för 21 kr/månad) eller gratismedlem. Om man redan är medlem 
kan man välja att skapa ett nytt medlemsnamn med en ny hemsida. En och samma medlem kan 
alltså ha flera profiler. Innan man blir medlem måste man bocka för att man accepterar Sylvias 
medlemsregler. Betalande medlemmar har förmåner som exempelvis att de alltid kan titta i 
andras bildgallerier och alltid kan skicka meddelanden till andra medlemmar. 
Gratismedlemmarna får 10 poäng/dygn att disponera i dessa syften. Som ny medlem får man 
10 stycken ”betalmedlemsdagar” gratis.  
 
När man har skapat sin profil får man tillgång till sin egen webbsida. Här kan man ladda upp 
en hemsidebild (ett foto på användaren eller någon annan typ av bild) som tillsammans med 
användarnamnet blir användarens ansikte utåt på communityt. Man kan också välja sidans 
färgtema, lägga till en hemsiderubrik, en fri presentationstext samt förvalsinformation om 
bland annat musiksmak, intressen, hemförhållanden och utseende. Vidare har varje användare 
tillgång till en egen blogg, bildgallerier och en gästbok. Bloggen är en form av dagbok som 
man själv skriver i och som andra användare kan kommentera. I bildgallerierna kan man ladda 
upp olika bilder. Det finns regler för vilka bilder som får laddas upp (exempelvis får man 
inte ”sprida pornografiska bilder som föreställer person under 18 år”24). Gästboken är till för att 
andra användare ska kunna lämna meddelanden eller kommentarer men man kan även skriva in 
saker själv. Annan information som finns tillgänglig är vilka andra inloggade medlemmar som 
nyligen varit inne på de olika hemsidorna. Detta kan användaren själv men också andra se.  

Urval 
En intern sökmotor gör det möjligt att söka profiler utifrån kriterier såsom exempelvis 
könsidentitet, sexuell identitet, geografisk information och intressen. Det material som ingår i 
analysen består av de 10 mest besökta sidorna på Sylvia vid ett tillfälle under våren 2006. 
Dessa fick jag fram genom den interna sökmotorn genom att söka på de mest besökta sidorna 
och utan några övriga kriterier. Sidorna tillhör 9 ”tjejer” och ett ”mixpar”. Fem av 
tjejerna ”gillar tjejer”. De övriga fyra tjejerna samt mixparet ”gillar killar & tjejer”. Åldrarna 
varierar mellan 18 och 48 år och är ganska jämt fördelat, även om de flesta tillhör den yngre 

                                                 
20 http://www.sylvia.se/ (2006-04-03). 
21 Detta och andra begrepp finns definierade i bilaga 1. 
22 http://www.sylvia.se/members/register.asp (2006-03-08). 
23 Ibid. 
24 http://www.sylvia.se/menu/rules.asp (2006-04-03). 
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halvan. Användarna bor i både stora, mindre och små städer i olika delar av Sverige. En 
användare bor i ett annat nordiskt land.  
 
De tio mest besökta sidorna är intressanta eftersom de ses av många andra användare såväl som 
andra personer som besöker Sylvia. De kan antas ha ett visst inflytande på de normer som råder 
på Sylvia, men det skulle också kunna vara så att de själva är en produkt av just dessa osynliga 
normer. Antagligen handlar det om en kombination. Det skulle också kunna antas att de mest 
besökta profilerna får många besök på grund av att de på något sätt utmärker sig från mängden 
eller är mer uppseendeväckande än andra profiler. I vilket fall utgör ger de tillsammans en bild 
av vad andra vill se och läsa när de besöker Sylvia och det är just denna bild, denna 
representation av Sylvias medlemmar, som jag är ute efter att studera. Dock vill jag tydliggöra 
att dessa profiler inte behöver vara representativa för Sylvias medlemmar överlag. 
 
Den del av användarnas profil på Sylvia som ingår i analysen är deras ”hemsida”, alltså den 
första sidan som kommer upp när man klickar på en användare. På denna sida finns oftast en 
presentationsbild, en rubrik, en egenhändigt författad text av varierande längd och kortfattad 
förvalsinformation om personen såsom vad personen söker på Sylvia (ex. vänner, 
chattkompisar, sexträff), hemförhållanden, utseende & stil, musiksmak och fritidsintressen. 
Ibland finns även listor där användaren kan ”Gilla” och ”Dizza” 25 . Eftersom hemsidans 
upplägg är anpassningsbart kan sidorna se ganska olika ut. Man får även information om vilka 
som senast besökt sidan, hur många besökare som varit där med mera. Sedan följer den bit av 
sidan som kallas ”Gästbok”. Här kan förbipasserande registrerade användare skriva en 
kommentar eller ett meddelande. Dessa kan läsas av alla som besöker sidan men är riktade till 
personen som sidan tillhör.  
 
Detta material kompletteras med iakttagelser av den estetik, de regler och de valmöjligheter 
som bildar en bakgrund till det sammanhang i vilket användarprofilerna ingår. Jag har också 
valt att inkludera vissa kvantitativa fakta, såsom exempelvis användarnas fördelning mellan 
olika kön/identiteter. Det kvantitativa materialet – som presenteras i bilaga 2 – gör det möjligt 
att placera presentationssidornas innehåll i förhållande till den större kontext i vilken de ingår. 
Detta ger en inblick i den kön/genus- och sexualitetsstruktur som utgör ramen för den 
kulturella kontexten Sylvia. För att placera in Sylvia i ett större sammanhang har jag även valt 
att använda mig av en del information från dess tvillingsite Sylvester, en site som riktar sig 
till ”killar som gillar killar”26. 

Bilder 
Användarens presentationsbild markeras med en ikon som indikerar om bilden är ”personlig” 
(alltså föreställer användaren själv) eller om det är en ”hemsidebild på annat”. Det förekommer 
relativt ofta att användaren använt sig av bilder som hon markerar inte föreställer henne/honom 
själv. Ibland är detta uppenbart eftersom bilden föreställer ett objekt eller är av mer konstnärlig 
karaktär, men även fotografier (exempelvis nakenbilder) som inte föreställer användaren själv 
förekommer på Sylvia.  
 
I samband med att användaren publicerat en kommentar i någons gästbok visas dennes 
presentationsbild (om användaren har en sådan) alltid i litet format tillsammans med 
användarnamnet. Denna bild blir på sätt och vis användarens representation av sig själv, 
oavsett om den indikeras föreställa användaren själv eller något annat. Varje användare har 

                                                 
25 Se definition i bilaga 1. 
26 http://www.sylvester.se/ (2006-04-10). 
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dessutom möjligheten att lägga upp fler bilder i ett bildgalleri på sin hemsida. Dessa bilder 
ingår däremot inte i denna studie. 

Virtuella representationer och verkliga användare? 
Detta är en studie som fokuserar på representationer av kön/genus. Kultursociologen Stuart 
Hall redogör för hur mening produceras genom en komplex process där producenter och 
mottagare är en del av ett historiskt och kulturellt sammanhang. Ett konstruktivistiskt sätt att se 
på representation innebär att mening skapas i samverkan mellan konkreta objekt, mentala 
koncept och det språk som används för att kommunicera koncepten. Vidare skiljer Hall på ett 
semiotiskt och ett diskursivt sätt att tolka betydelsen av representationer. Medan semiotiken 
fokuserar på språket, utgår det diskursiva synsättet från hur diskurser producerar kunskap och 
makt. Hall menar att det finns mycket att hämta från båda synsätten eftersom de båda har sina 
för- och nackdelar och tillsammans utgör en grund för att studera hur mening produceras.27 
 
En annan fråga som blir aktuell i den här studien handlar om hur man förhåller sig till ett 
begrepp som ”verklighet” i en virtuell värld som Sylvia. Sundén uppmärksammar 
problematiken i att göra skillnad på ”real/virtual” – alltså verklighet och virtuell verklighet. 
Även om virtuell verklighet ofta är det begrepp som används för att beskriva utrymmen på 
Internet, så menar hon att själva konceptet ”virtuell” är ytterst tvetydigt. Hon menar att den 
virtuella verkligheten ställs mot verkligheten ”utanför” som om de utgjorde varandras 
motsatser, något som är problematisk på flera sätt. Dels finns det, liksom i de flesta dikotomier, 
risk för att det ena begreppet underordnas det andra. I det här fallet riskerar den virtuella 
verkligheten att betraktas som mindre verklig än den ”riktiga” verkligheten. Dessutom kan 
detta medföra att det ”verkliga” i verkligheten inte ifrågasätts. Sundén menar att varje försök 
att särskilja dessa begrepp är riskfyllt och fullt av motsägelser. När det kommer till kritan; vad 
kan någonsin betraktas som verkligt?28  
 
Den här studien handlar inte om vad som är verkligt eller inte utan fokuserar på den bild av 
användaren som förmedlas till omvärlden, alltså hur de representeras på siten. Om denna bild 
verkligen representerar den faktiska användaren har inte ens någon betydelse i sammanhanget. 
Däremot utgör Sylvia en del av verkligheten. Det är omöjligt att veta vem som gömmer sig 
bakom profilen, exempelvis om någon som utger sig för att vara kvinna ”verkligen” är 
en ”kvinna”. Men även om det handlar om ”falska” profiler så bidrar dessa till 
representationerna som jag i denna uppsats ämnar undersöka. 
 
Sundén ställer sig frågan om man kan ha både kön och genus i cyberspace. Å ena sidan förs en 
diskussion där teoretiker debatterar huruvida det går eller inte går att skilja den fysiska kroppen 
(alltså kön) från det genus användaren skapar online. Men om diskussionen istället förs på en 
helt och hållet ”virtuell” nivå menar Sundén att individer online kan ha både kön och genus – 
båda två i form av kulturella konstruktioner. Sundén menar att kön på ett community utgör en 
underliggande struktur eftersom valet av kön ingår i skapandet av en användarprofil och sedan 
återfinns till exempel i hur användaren blir refererad till på communityt. Att kroppar online 
förses med ett kön bidrar till att ge den ”virtuella” världen en viss stabilitet, en slags 
utgångspunkt för förståelse. Sundén betonar hur denna stabilitet är genomsyrad av kulturella 
betydelser.29 På ett liknande sätt dekonstruerar feministen och queerteoretikern Judith Butler, 

                                                 
27  Stuart Hall (red.) (2001), Representation – Cultural Represetntation and Signifying Practices, SAGE 
Publications, Glasgow, s. 61f. 
28 Sundén (2002), s. 69f. 
29 Sundén (2002), s. 72ff. 
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som jag återkommer till i teorikapitlet, inte bara genus utan även kön. Hon utgår ifrån att inte 
bara genus utan även kön är en kulturell konstruktion men betonar att den kulturella 
konstruktionen av kön medför att det inte går att dra en skarp skiljelinje mellan kön från genus. 
Sundén gör en poäng av att använda sig av Butlers teorier eftersom hennes syn på 
konstruktionen av kön/genus inte utgår från att individen är medveten och fri att skapa vilket 
kön/genus som helst eftersom konstruktionen delvis är kulturellt styrd.30 Slutligen vill jag 
betona att verkligheten online är lika verklig som den offline och de har det gemensamt att de 
begränsas av kulturella normer samtidigt som det finns utrymme att bryta med dessa mönster.  

Hypertext 
Den här uppsatsen utgår från ett material som kan beskrivas som hypertext. Communityt består 
av ett system av webbsidor som länkas till varandra genom sidstrukturen själv och genom 
användarna. Detta innebär att det till en början kan vara svårt att få en ordentlig översikt över 
Sylvias uppbyggnad. Därför är det väsentligt att lära känna communityt inifrån. Detta är 
anledningen till det etnografiska moment som inledde studien och under vilket jag själv 
registrerade mig som medlem och utforskade webbsidan ur ett användarpersektiv. Jag 
återkommer till detta när jag kommer in på studiens genomförande.  
 
Hypertext karaktäriseras av att det ofta finns flera ställen man kan börja eller sluta läsa på samt 
att den innehåller interna eller externa länkar som öppnar upp för olika möjligheter att navigera 
i texten. Dessutom kan den se annorlunda ut om man läser den igen. Men hypertext är varken 
en ny företeelse eller begränsad till digitala medier eftersom även böcker kan läsas på ett 
ickelinjärt sätt (ett tydligt exempel är uppslagsverk). Ofta återkommer antagandet att 
hypertexter skulle befria läsaren från textens upphovsman/män men detta är långt ifrån bevisat. 
Tvärtom skulle det kunna vara så att avsaknaden av riktlinjer gör att läsaren känner sig mindre 
fri. Det är fel att tro att hypertext i sig själv skulle upplösa makthierarkier. Denna förmåga 
måste snarast tillskrivas våra idéer om vad en text är och vad som kan göras med den.31 
Länkarna i hypertexter löser inte upp gränserna i texter, men däremot blir en problematisering 
av texten mer uppenbar.32  

Frozen moments  
Hur förhåller man sig då till ett material som ständigt befinner sig i förändring? Denna fråga 
blir grundläggande i den här studien på samma sätt som i Sundéns avhandling. Materialet i 
Sundéns online-etnografiska studie består av text eftersom WaterMOO, Internet-communityt 
hon undersöker, är textbaserat. Sundén för en diskussion kring hur flyktig texten är, men vill 
inte romantisera dess flexibilitet. Det finns egentligen ingen slutgiltig version av texten 
eftersom användarna vilken stund som helst kan modifiera eller korrigera den. Det är detta som 
skiljer denna text från exempelvis tryckt text och flexibiliteten måste ses som en del av dess 
betydelse. Dock betonar Sundén att texten då och då fixeras. När den har formulerats och 
skickats iväg frigörs den från den som skrivit den och medan andra användare läser den är 
texten låst även om den senare skulle tas bort. Sundén liknar även texten vid tal, eftersom när 
den väl artikulerats kan den inte göras osagd. Här sätts alltså ett tillfälligt stopp för 
föränderligheten och Sundén kallar detta för frozen moments. Däremot kan användaren väldigt 
enkelt göra ändringar och tillägg och det är här som denna text skiljer sig från tal där 

                                                 
30 Ibid. s. 76ff. 
31 Fornäs, Klein, Ladendorf, Sundén & Sveningsson (red.) (2002), s. 21. 
32 Ibid. s. 38. 
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förändringar inte kan göras lika lätt.33 Den komplexa relationen mellan fixering och rörelse, där 
texten ständigt skapas, beskriver Sundén så här: ”Texts are never finished, but constantly 
fixated – and liberated.”34  
 
Även om underlaget i min studie delvis skiljer sig från Sundéns, exempelvis för att det finns 
bilder med, ser jag likheter i sättet att betrakta materialet. Texten och bilderna som utgör 
användarnas profiler befinner sig ständigt i rörelse. Dels kan användarna själva byta ut text och 
bild, dels kan användare lämna avtryck hos varandra genom kommentarer som finns 
tillgängliga för alla att läsa. Kommentarerna blir som ett samtal, ett flöde av reflexioner, frågor, 
svar och omdömen som följer på varandra som en lång kedja av reaktioner som även i 
efterhand kan tas bort eller modifieras. Dock fryses sidan när man går in på den och texten 
förblir densamma i alla fall tills man lämnar den. Det är dessa ”frozen moments” av 
användarnas presentationssidor som utgör grundmaterialet i min studie. Frysningen av sidorna 
har två aspekter, det handlar om det tillfälle jag gått in på sidan men även den tidpunkt – någon 
gång under våren 2006 – då materialet från alla sidor inhämtats. 

Genomförande 
Metodologiskt innebär cybercultural studies att läsningen av hypertext kombineras med 
deltagande observationer på det digitala fältet. Även om informanterna här interagerar digitalt 
med varandra så har cyberetnografiska studier mycket gemensamt med etnografiska studier. 
Intervjuer eller observationer på eller via Internet innebär att forskaren har samma relation till 
informanterna som de har till varandra. Forskaren tar alltså del av kulturen eller subkulturen på 
dess egna villkor. Men beroende på vad man syftar till att studera så kan det ibland vara av 
intresse att kombinera dessa observationer med ett möte med informanterna face-to-face.35 
Detta har dock inte varit aktuellt i denna studie som bygger på observationer av Internet-
communityt Sylvia. Till en början handlade det om deltagande observation då jag själv blev 
medlem på Sylvia. Dessa observationer handlade om att få en översikt av Sylvias uppbyggnad 
ur ett användarperspektiv och utgör främst en grund för min förståelse för materialet. Analysen 
bygger på dessa observationer samt material från användarnas hemsidor. 

Jag på Sylvia 
Till att börja med blev jag alltså själv medlem på Sylvia. Jag skapade en profil med ytterst lite 
information för att vara så ointressant som möjligt för de andra medlemmarna eftersom jag inte 
hade till syfte att på något sätt interagera eller blanda in min egen person i studien. 
Anledningen till att jag valde att bli medlem var att jag ville veta mer om hur communityt 
fungerade och hur medlemmarna använde sig av det. Den information jag sedan använt mig av 
i analysen sökte jag inte som inloggad medlem, detta för att sålla bort de användare som valt 
att blockera sina sidor för utomstående.  
 
Trots ofta förekommande stavfel och tangentslagfel som kan försvåra läsningen av texten har 
jag ofta valt att återge exakta citat. Så länge dessa skrivfel inte inverkar på förståelsen av texten 
har jag varken korrigerat eller kommenterat dem. Jag har också exakt återgivit överdriven 
punktering, smileys etc. Textens karaktär är både tidstypisk och karaktäristisk för ganska 
hastigt författad text på Internet och jag anser att den är en viktig del av representationen.  

                                                 
33 Sundén (2002), s. 67f. 
34 Ibid. s. 68. 
35 Fornäs, Klein, Ladendorf, Sundén & Sveningsson (red.) (2002), s. 38. 
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Tillvägagångssätt 
Innan jag påbörjade analysen tillbringade jag mycket tid på Sylvia som inloggad medlem, detta 
för att få en förståelse av siten utifrån ett användarperspektiv. Efter att jag bestämt mig för 
urvalet, bestående av de tio mest besökta användarsidorna, tittade jag närmare på detta material 
samtidigt som jag studerade Sylvias estetik, de regler och valmöjligheter som sätter gränser för 
medlemmarna och communityt. Sedan började jag söka efter trender i materialet med fokus på 
kön/genus och sexualitet. Representationerna bestående av användarhemsidorna delades upp i 
tre delar; presentationsbilden, presentationstexten och gästboken. Dessa delar studerades först 
var för sig. Sedan undersökte jag relationer och kopplingar mellan text och bild samt mellan 
användarprofilen och de andra användarnas kommentarer i gästboken. Slutligen sammanställde 
jag tematiskt det jag kommit fram till när jag undersökt materialet.   
 
Bildanalysmetoden som använts i uppsatsen har inspirerats av innehållsanalys och kan länkas 
till uppsatsens fokus på representationer och sättet textmaterialet studerats på, eftersom den 
utgår från bilden själv snarare än aspekter såsom produktionsomständigheter och publik.36 
Innehållsanalys härstammar från en kvantitativ metodologi men har också kvalitativa inslag. 
Den går ut på att analysera bildens symboliska kvaliteter genom att titta närmare på dess 
innehåll i form av element som i sin tur är kopplade till en bredare kulturell kontext.37 
Bildanalysen innebar en kodning av bilderna enligt kategorier såsom porträtt, halvfigur, 
helfigur, kroppsdel, bild av något annat, ”feminina” kläder och attribut, ”maskulina” kläder och 
attribut, synliga bröst, synliga könsorgan, synlig rumpa, dolt ansikte, synligt ansikte, blick 
riktad mot kameran, leende, onani, annan aktivitet på bild och passivitet på bild. Dessa koder 
hade jag på förhand arbetat fram för att utgöra tydliga kategorier som beskrev bildernas 
innehåll och som stämde överens med de teoretiska utgångspunkterna. Bildanalys innebär 
alltid att bildernas innehåll reduceras och att information går förlorad. Därför är det även 
viktigt att koderna styrs av relationen mellan bilderna och den större kulturella kontext där 
mening skapas. Efter kodningen sammanställdes en analys av koderna och deras inbördes 
förhållande för att leda fram till en tolkning av bildernas symboliska innebörd.38 Eftersom 
antalet bilder var så få var det inte aktuellt med en statistisk presentation av deras innehåll. 
Innehållsanalysen fokuserar istället, liksom tidigare nämnt, på trender och tendenser i deras 
innehåll samt en teoretisk tolkning av deras innebörd.  

Etiska ställningstaganden 
För att anonymisera de användarprofiler som ingår i studien har jag valt att inte återge några 
användarnamn och därför heller inte inkludera dem i analysen av användarnas representationer. 
I sin studie av kärlek på Internet nämner Sveningsson hur användarnamnet används i skapandet 
av en virtuell identitet för personer på chatforum. Ofta är det just bara detta namn som andra 
användare ser och det används för att få uppmärksamhet men fungerar även som användarens 
ansikte utåt. 39  Även om chatforum skiljer sig en hel del från ett community genom att 
användarna på communityt har fler möjligheter att välja hur de representerar sig själva, så kan 
man ändå anta att användarnamnet har en liknande betydelse. Trots detta har jag alltså valt att i 
denna studie att helt bortse från användarnamnen och istället fokusera på andra delar av 
användarnas representationer. Jag har också valt att ibland ändra utformningen av citat (utan att 

                                                 
36 Gillian Rose (2003), Visual Methodologies, SAGE Publications, Trowbridge, s. 16ff.  
37 Ibid. s. 54ff. 
38 Ibid. s. 59ff. 
39 Malin Sveningsson (2002), s. 56f. Cyberlove ur antologin Digital birderlands – cultural studies of identity and 
interactivity on the internet, Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf, Jenny Sundén & Malin Sveningsson 
(red.), Peter Lang Publishing, New York.  
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ändra dess innebörd) för att inte användarna ska kunna identifieras genom sökningar på Sylvia 
eller Internet. 
 
De användare som ingår i studien hade sin profil öppen för alla vid tillfället för insamlandet av 
empirin. Användarna kan också blockera sin profil så att bara inloggade användare kan se den. 
Eftersom materialet varit tillgängligt för alla har jag inte ansett det nödvändigt att kontakta 
användarna för tillstånd. Studien handlar om representationer online och bygger bara på vad 
som återges på communityt. Den handlar därför inte alls om personerna bakom profilerna eller 
relationen mellan person och profil.  
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Alla kvinnor är inte feminister, alla feminister är inte kvinnor, alla kvinnor är inte födda 

som kvinnor, alla kvinnor är inte lesbiska och alla lesbiska är inte feminister.40 
Tiina Rosenberg 

 
 

Om man ”är” en kvinna, så är det säkerligen inte allt man är.41 
Judith Butler 

 
 

Teori 
Vilka möjligheter finns det för kvinnor att leva ut sin sexualitet utan att förtryckas av sig själv 
eller andra? Finns det gränser för vilka uttryck sexuella fantasier får ta sig om de ska klassas 
som förtryckande av feminister? Vilken form av sexuella bilder accepteras inom ramen för 
feminism och hur kan man tolka kvinnors sexualitet i en pornografisk kontext? Vad är 
innebörden av lesbiskhet? Finns det utrymme för alternativa genusuttryck? I detta och 
nästföljande avsnitt ämnar jag inte bara gå igenom teorier utan vill även genom en viss 
tematisk och historisk tillbakablick väcka uppmärksamhet kring konkreta såväl som mer 
abstrakta frågor och debatter som är intressanta för uppsatsens ämne. Dessa frågor ställs på sin 
spets genom en feministisk såväl som queerteoretisk infallsvinkel och aktualiseras genom 
konkreta exempel på communityt Sylvia. Definitionen av kvinnor i den här studien innebär att 
användaren själv kategoriserat sig själv som ”tjej”. En liten del av materialet utgår också från 
användare som definierat sig själva som ”mixpar”, som i det här sammanhanget innebär en 
man och en kvinna. 
 
Kopplingarna mellan feministisk teori och queerteori är många och det är svårt att dra någon 
tydlig gräns mellan dem. Queerteoretikern Judith Butler är också feminist och Tiina Rosenberg 
väljer att komplettera queerteorin med ett feministiskt tänkande och kallar sig själv för 
queerfeminist. På ett liknande sätt kommer jag i denna uppsats att komplettera queerteoretiska 
resonemang med feministiska tankar och begrepp. Feminismen öppnar upp för en fördjupad 
analys av kön/genus och queerteorin kompletterar med en kritik av de heterosexistiska 
tolkningar av sexualitet som feminismen klandrats för. Tillsamman utgör de alltså ett teoretiskt 
angreppssätt för en omfångsrik analys av kön/genus och sexualitet som lämpar sig till ett forum 
där ”kvinnor”, lesbiskhet och bisexualitet utgör normen. 
 
Teorikapitlet inleds med att jag reder ut uppsatsens konstruktivistiska utgångspunkt. Sedan 
följer en översiktlig redogörelse för feministiska teorier samt lesbian/gay studies som 
tillsammans utgör en del av grunden till queerteorin. Fokus ligger på queerteorin med Judith 
Butlers terminologi och analys av kön/genus och sexualitet. 

 
Konstruktivism och essentialism 
Den här uppsatsen har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Frågan om konstruktivism och 
essentialism har debatterats flitigt inom feminismen och därför inleder jag med att reda ut 

                                                 
40 Inledningen till Judith Butler (2005), Könet brinner! – Texter i urval av Tiina Rosenberg, Natur och Kultur, 
Finland, s. 19.  
41 Butler (2005), s. 40. 
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dessa synätts konsekvenser för ett feministiskt tänkande. Både essentialism och konstruktivism 
är filosofiska begrepp som kommit att användas inom sociologi och samhällsvetenskapliga 
studier. Essentialismen innebär att det existerar en essens, en bakomliggande sann natur, som 
exempelvis en kvinnlig natur. Konstruktivismen å andra sidan innebär motsatsen; att vår 
verklighet och alltså även ”kvinnlighet” istället är socialt konstruerat. 42  Essentialister och 
konstruktivister strider följaktligen främst om relationen mellan det naturliga och det sociala. 
Medan essentialisten menar att det naturliga ligger till grund för det socialas praktiker och 
lagar så hävdar konstruktivisten att det naturliga är en social konstruktion i sig. Enkelt kan 
sägas att essentialismen söker svaren inuti och konstruktivismen utanför människan.43  En 
essentialistisk syn på kön innebär att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. 
Målet är att uppvärdera de kvinnliga egenskaper som traditionellt sett varit mindre värda än 
männens egenskaper.44  Feministiska konstruktivister däremot, anser att det egentligen inte 
finns några typiska eller naturliga kvinnliga egenskaper att uppvärdera. Istället bör man titta 
närmare på den sociala miljön eftersom det är den viktigaste faktorn vad det gäller skapandet 
av ”kvinnlighet”.45 
 
Ett vanligt – om än mycket förenklat – sätt att beskriva feminismens utveckling sedan 1970-
talet är att göra som litteraturvetaren Lisbeth Larsson. Hon beskriver hur feminister under 
1970-talet kritiserade de sociala normer som föreskrev hur en kvinna skulle vara och leva, 
samtidigt som man aldrig riktigt i grunden ifrågasatte det biologiska könet. Den sociala 
definitionen av kvinnan diskuterades, men det biologiska könet problematiserades inte på 
samma sätt och man behöll tron på en autentisk kvinnlighet som gick att finna under den 
sociala ytan. På 1980-talet startade en stor diskussion där 1970-talets syn på ”Kvinnan” med 
stort K kritiserades. ”Kvinnan” förvandlades till ”kvinnor” i obestämd form pluralis, på samma 
sätt som ”Feminism” blev till ”feminismer”. För att visa på begreppens natur som kulturella 
konstruktioner sattes ofta citationstecken kring ”kvinna” och ”kvinnlighet”. På 1980- och 
1990-talet kritiserades alla tänkbara former av essentialism, universalism och biologism. Men 
Larsson poängterar att 1970-talsfeminismen i detta ljus dock framstår som mer essentialistisk 
än den kanske egentligen var.46  
 
Sedan slutet på 1980-talet har feminismen präglats av frågor om förståelsen av kvinnor i olika 
kulturer eller med olika etniska tillhörigheter. Kvinnor i ”tredje världen” och kvinnor från 
etniska minoriteter kritiserade den västerländska feminismen för att ensidigt utgå från vita och 
västerländska kvinnor. Ett exempel är svart amerikansk feminism som betonar rasismens 
effekter för svarta kvinnor och visar på hur även feminismen är rasistisk i sitt osynliggörande 
av svarta kvinnors kamp. Etnicitet skapas på samma sätt som kön/genus genom ett 
motsatsförhållande där skillnader betonas för att identifiera olika grupper. Diskussionen om 
förhållandet mellan rasism och sexism liknar diskussionen om klass och genus/kön i det att de 
olika förtrycken är svår att skilja på. Detta talar för en konstruktivistisk analys där man inte 
betraktar kvinnor som en enhetlig grupp utan som olika varandra till följd av etnicitet, klass 
och historia.47 Detta är karakteristiskt för den postmodernistiska tanketradition som många 
feminister idag ingår i. Ett grundläggande problem för många feminister har blivit hur man 

                                                 
42 http://sv.wikipedia.org/wiki/Essentialism & http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstruktivism_(filosofi)  
(2006-04-16). 
43 Tiina Rosenberg (tryckår saknas), Queerfeministisk Agenda, Atlas, Stockholm, s. 24. 
44 Lena Gemzöe (2005), Feminism, Bilda Förlag, Smedjebacken, s. 48, 51f. 
45 Gemzöe (2005), s. 49ff, 149f. 
46 Lisbeth Larsson red. (2000), feminismer, Studentlitteratur, Lund, s. 5ff. 
47 Gemzöe (2005), s. 148ff. 
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motiverar användningen av kategorin ”kvinna” samtidigt som man vill förkasta just den 
essentialistiska könsindelningen av kvinnor och män.48 
 
Men kan det vara så att ett konstruktivistiskt resonemang förutsätter ett visst mått av 
essentialism? Och vad blir konsekvenserna för en feministisk analys? Någon som fördjupat den 
konstruktivistiska diskussionen är antiessentialisten Diana Fuss. Hon anser att motsättningen 
mellan essentialism och konstruktivism är en ofruktbar förenkling och menar istället att de är 
sammanbundna och att de inte fungerar utan varandra. Hon uppmärksammar hur djupt rotad 
essentialismen verkligen är i det feministiska tänkandet. Trots att konstruktivisterna hävdar att 
det ”naturliga” skapas av det sociala så förblir ändå kategorier som ”man” och ”kvinna” 
konstanta – om än bara språkligt. Fuss menar att konstruktivism inte kan vara konstruktivism 
utan att i grunden vara beroende av essentialismen. När ”Kvinna” förvandlas till ”kvinnor” så 
framhävs viktiga sociala och kulturella skillnader, men samtidigt behåller ”kvinnor” sin 
begreppsliga heterogenitet. Hon drar också paralleller mellan konstruktivismen och John 
Lockes nominala essens och menar att detta begrepp kan vara användbart för 
antiessentialstiska feminister. Locke skilde på real och nominal essens. Den reala essensen 
syftar till tingens sanna natur medan den nominala essensen endast är en språklig uppfinning 
och därför liknar konstruktivisternas uppfattning om att det är språket som kategoriserar 
objekten.49 På detta sätt visar Fuss att det finns flera essentialismer. Hon påvisar också att 
konstruktivister ofta måste förhålla sig till essenser och att dessa många gånger dröjer sig kvar, 
exempelvis genom användandet av olika begrepp. 
 
I feministiska studier brukar man skilja på genus som innebär ett socialt skapat kön och kön 
som i sammanhanget syftar på biologiskt kön. Queerteoretikern Judith Butler vill – till skillnad 
från många andra feminister – inte göra skillnad på kön och genus. Därmed drar hon det 
socialkonstruktivistiska resonemanget ett steg längre. Hon menar att denna åtskillnad bara 
skulle befästa det ”naturliga” könets oproblematiska status och betonar att även det kroppsliga 
könet är en kulturell konstruktion som lika gärna skulle kunna framträda i en annan form. Trots 
att hon är feminist ifrågasätter Butler ”kvinnorna” som utgångspunkt för kvinnorörelsen. Hon 
menar att begreppet inte problematiseras i tillräcklig utsträckning och att det är för 
generaliserande eftersom det bortser från skillnader mellan kvinnor. Hon betonar att skillnader 
såsom sexualitet, klass och etnicitet mellan kvinnor är mycket viktigare än könet som 
gemensam nämnare.50 
 
Svårigheten för konstruktivistiska feminister ligger alltså i att de genom att kämpa för kvinnors 
rättigheter utgår från kategorin ”kvinna” som om det vore en naturlig kategori. Samtidigt som 
de vill förkasta ”kvinnan” som en essentiell identitet måste de tillfälligt använda sig av denna 
för att inte i förtid eliminera den socialt konstruerade grupp vars rättigheter de kämpar för. Men 
här menar till och med Butler att det kan finnas en temporär, politisk nödvändighet att tala om 
en viss kategori av människor, till exempel ”kvinnor” eller ”lesbiska”, samtidigt som man kan 
ha en teoretisk förståelse av kön/genus.51 Det viktiga är att hela tiden kritiskt ifrågasätta dessa 
sociala kategorier och de maktförhållanden som omger dem.52 Det går inte att förneka att 
sociala grupper existerar, men samtidigt får man inte glömma att de skapas när man synliggör 
                                                 
48 Caroline Ramazanoğlu & Janet Holland (2002), Feminist Methodology – Challenges and Choices, SAGE 
Publications, London, s. 92. 
49  Diana Fuss (1989), Den essentiella risken ur antologin feminismer (red. Lisbeth Larsson, 2000), 
Studentlitteratur, Lund, s. 127ff. 
50 Rosenberg, s. 70ff. 
51 Gemzöe (2005), s. 140. 
52 Ramazanoğlu & Holland (2002), s. 92. 
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och namnger dem. Även teoretikers och forskares val av beteckningar på sociala grupper och 
företeelser innebär ett normativt ställningstagande.53 

Feminism 
Så här definierar genusforskaren Lena Gemzöe kortfattat vad det innebär att vara feminist:  

 
En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta 
förhållande bör ändras.54 

 
Men feminismen är ingen enhetlig ideologi utan omfattar flera olika inriktningar. Ofta talar 
man om liberalfeminism, socialistisk feminism och radikalfeminism. 
 
Liberalfeminismen utgår från att kvinnor och män i grunden är lika och handlar om att kvinnor 
ska få tillgång till den offentliga, politiska sfären. I den tidiga kvinnorörelsen stred 
liberalfeministerna för kvinnlig rösträtt, men även frågor som handlade om fri erotisk kärlek 
debatterades. Liberalfeminismen bidrog till att ge kvinnor grundläggande medborgerliga 
rättigheter men har kritiserats för att inte kunna förändra kvinnornas underordnade position.55  
 
Den socialistiska feminismen skiljer sig från liberalfeminismen främst i det att den framhåller 
sociala och ekonomiska strukturer som grundläggande orsak till hierarkin mellan könen. Trots 
att Karl Marx inte var feminist, bygger den socialistiska feminismen på marxistiska grundidéer. 
Marxismen ser bara kvinnoförtrycket som en del av klassförtrycket, men socialistiska 
feminister fördjupar analysen och uppmärksammar till exempel kvinnors obetalda 
hushållsarbete och menar att kvinnorna är dubbelt ekonomiskt förtryckta. Andra viktiga 
socialistiska feministiska frågor rörde synen på födelsekontroll och prostitution.56 
 
Mest relevant för den här uppsatsen är radikalfeminismens idéer om ett strukturellt förtryck av 
kvinnor som upprätthålls av patriarkatet. Denna osynliga maktstruktur upprätthålls av män 
genom kontrollen av kvinnor som sexuella varelser. Radikalfeministerna vill bekämpa 
patriarkatets negativa syn på kvinnokroppen. Genom att utgå från kvinnornas egna erfarenheter 
och med slagord såsom ”det personliga är politiskt”, reagerade de emot det förtryck som 
liberalismen ansett tillhöra en privat sfär. Viktiga frågor som togs upp handlade om våldtäkt, 
prostitution och kvinnomisshandel. Den tidiga radikalfeminismen präglades av separatism men 
idag betonas exempelvis möjligheten att skilja på individuella män och de maktstrukturer som 
vidmakthåller manlig dominans.57 En radikalfeministisk tolkning av sexuella relationer mellan 
kvinnor och män innebär att dessa relationer utgör en del av mäns maktutövning. För att en 
erotisk relation mellan kvinnor och män ska ske på lika villkor måste, enligt denna tolkning, 
patriarkatet störtas och sexualiteten genomgå en radikal förvandling.58 I ljuset av detta har den 
lesbiska kärleken och erotik mellan kvinnor idealiserats.  
 
Men är heterosexuell kärlek alltid förtryckande? Adrienne Rich, som jag snart återkommer till, 
menar att frågan är felformulerad. Problemet ligger i att världen uppfattas genom dikotomier 
där exempelvis sexualitet måste vara ”god” eller ”ond”. Istället för att fokusera på bra eller 
dålig sexualitet så handlar det om att uppmärksamma den heterosexuella institutionen som 
                                                 
53 Rosenberg, s. 16. 
54 Gemzöe (2005), s. 13. 
55 Ibid. s. 31ff. 
56 Ibid. s. 44, 57ff. 
57 Ibid. s. 45ff. 
58 Ibid. s. 47. 
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helhet som gör att kvinnor inte har något val.59 Richs resonemang leder oss in i det fält som 
kallas lesbian/gay studies. 

Lesbian/gay studies 
Det tvärvetenskapliga forskningsområde som kommit att kallas lesbian/gay studies uppkom på 
1970-talet och växte sig större under kommande årtionden. Forskning och teorier som kan 
räknas till detta fält har det gemensamt att sex och sexualitet hamnar i analytiskt fokus. Fältet 
är ofta nära kopplat till lesbisk/gay aktivism. Några nyckelord är sexuell frihet, värdighet och 
mänskliga rättigheter för homo- och bisexuella kvinnor och män samt kamp mot homofobi och 
heterosexism.60 Teoretiker som räknas till detta fält är exempelvis Adrienne Rich och Monique 
Wittig. De utgår båda från att heterosexualitet är något påtvingat och deras teorier ligger nära 
radikalfeministiska tankegångar. Rich fokuserar på heterosexualitetens betydelse för kvinnors 
situation och Wittig på själva heteronormativitetens betydelse för vårt medvetande.61 
 
Rich menar att samhälleliga institutioner, såsom exempelvis äktenskapet och den 
heterosexuella familjekonstellationen har förtryckt kvinnor genom tiderna och tvingat dem till 
heterosexualitet. Hon anser även att kontakten kvinnor emellan har förhindrats. Detta visar på 
att heterosexualitet varken är naturlig eller ett fritt val. Dess ställning som något självklart 
upprätthålls genom dess privilegierade status i det system av normativa praktiker som utgör 
vårt samhälle. Samhället är utformat så att kvinnor behöver män, eller snarare deras sociala och 
ekonomiska beskydd. Rich myntade begreppen lesbisk existens och lesbiskt kontinuum. 
Lesbisk existens innebär lesbiskas närvaro i historien, något som oftast hamnar i skymundan 
men som för Rich innebär två saker; att bryta ett tabu och att förkasta ett liv i tvång. I Richs 
analys innebär lesbiskhet en motståndshandling, en protest mot såväl patriarkatet som 
mäns ”rätt” att ha tillgång till kvinnor. Uppmärksammandet av lesbisk existens är enligt Rich 
frigörande för alla kvinnor. Med lesbiskt kontinuum menar hon kvinnoidentifierade 
erfarenheter som återfinns i var kvinnas liv och historien igenom. Trots att hon fokuserar på 
lesbiska, vill inte Rich göra alltför stor åtskillnad mellan lesbiska och heterosexuella kvinnor. 
De är alla förtryckta som kvinnor och trots skillnader förenas de genom den motståndshandling 
som utgörs av det lesbiska kontinuumet.62  
 
Radikalfeminismen värdesatte ”kvinnokultur” överlag och inte minst lesbisk kärlek hyllades 
som såväl sexuellt som politiskt uttryck.63 Rich uppmärksammar att termen ”lesbisk” fått något 
av en klinisk klang. Fokus har legat på kvinnors vänskap, något som har begränsat ordets 
erotiska innebörd. Hon menar att en fördjupning av definitionen av lesbisk existens och den 
verkliga innebörden av ett lesbiskt kontinuum, innebär att erotik får en helt ny mening som 
sträcker sig bortom den heterosexuella erotiseringen av kvinnokroppen.64  
 
Wittig menar att ”kvinnan” är kulturellt skapad inom en strikt heterosexuell kontext som 
grundar sig på att det finns två motsatta kön. Därför anser hon att lesbiska inte bör ses som 
kvinnor och att det faktum att lesbiska överhuvudtaget existerar motbevisar att kvinnor skulle 
vara en ”naturlig grupp” i samhället. Men att vägra bli ”kvinna” innebär alltså inte att bli man. 
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Istället handlar det om att vägra anpassa sig till den heterosexuella normen.65 Rich och Wittigs 
teorier, liksom hela fältet lesbian/gay studies, utgör en del av grunden till det som kallas 
queerteori. 

Queerteori 
Queerteorin formulerades kring 1990 och liksom lesbian/gay studies har den en kritisk 
inställning till normativa praktiker. De har en gemensam nämnare i analysen av sexualitet men 
queerteorin drar tankegångarna ett steg längre i det att konstruktionen av sexualiteten kopplas 
samman med kön/genus och även i viss mån andra kategoriseringar.  
 
I grunden handlar queerteorin mycket om ett kritiskt ifrågasättande av makt och maktrelationer 
som upprätthålls på ett politiskt plan och genom språket. Därför vill queerteoretiker bryta upp 
kategorier genom ett kritiskt förhållningssätt till det normativa, både vad det gäller kön och 
sexualitet. Teorin grundar sig i att konstruktionerna ”manligt” och ”kvinnligt” upprätthålls av 
idén om en ”naturlig” heterosexualitet.66 Queerteoretiker utgår från att sexualiteter är socialt, 
historiskt och geografiskt konstruerade och på så sätt styr den förtryckande heterokulturella 
dominansen vår sexualitet. Queerteorin grundar sig i en kritik av det ”normala” och queer kan 
således beskrivas som en position i förhållande till det normativa.67 Begreppet queer har flera 
olika betydelser och innebörder. Det är ett paraplybegrepp för lesbisk, gay, bisexuell och 
transidentiteter eller helt enkelt olika icke-heterosexuella identiteter men det kan även 
inkludera heterosexuella då dessa intar icke-normativa köns- eller genuspositioner. 68 
Genusuttryck som kombinerar kropp, begär och genus på ett queert sätt är till exempel drag, 
crossdressing, genderfuck och butch/femme-par.69 
 
En av de mest namnkunniga queerteoretikerna är tidigare nämnda Judith Butler. Hennes teorier 
utgår från att det egentligen inte finns några ”naturliga” skillnader mellan kvinnor och män. 
Denna binära uppdelning bygger istället på en kulturell uppfattning av kategorierna 
kön/genus.70 Butler kritiserar feminismen för att utgå från ”kvinnor” och en förenklad syn på 
denna kategori. Hon menar att subjektet ”kvinnor” definierats och konstituerats utifrån just de 
sociala maktstrukturer som feminismen syftar till att motarbeta. Därför medför en okritisk syn 
på ”kvinnor” som feminismens subjekt att feministerna motverkar sitt eget syfte. Butler vänder 
sig särskilt emot det binära tänkandet som definierar kvinnor och män som varandras motsatser. 
Istället vill hon betona hur individen inte bara definieras utifrån kön/genus utan att även 
kategoriseringar såsom till exempel klass och etnicitet är lika viktiga för analysen av 
maktförhållanden och identitetsskapande.71 
 
Butler använder sig av begreppet performativitet. Det innebär att kön/genus inte är utan görs, 
alltså att någon inte är kvinna eller man, utan görs eller gör sig till kvinna eller man.72 Butler 
förnekar däremot inte människans anatomi. Men hon menar att dessa mer eller mindre 
anatomiskt stabila ”manskön” och ”kvinnokön” inte har lika stor betydelse som den kulturella 
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kategoriseringen av individerna.73 Som redan nämnts så vill Butler alltså inte göra skillnad på 
kön och genus eftersom hon menar att även det kroppsliga könet bygger på en kulturell 
konstruktion. Sundén uppmärksammar hur Butlers performativa genus blir användbart i 
samband med studier av kroppar online. Hon menar att Butlers teorier blir särskilt intressanta 
eftersom de talar emot idén om en helt obegränsad frihet att anta valfritt kön/genus online. 
Performativitetsbegreppet innebär nämligen inte att individen är fri att anta vilket kön/genus 
som helst eftersom konstruktionen delvis är kulturellt styrd av ramar som sätts av samhällets 
normer och dominerande kön/genuskonventioner. Men eftersom dessa konventioner bygger på 
och blir till genom ständig upprepning, är konstruktionen aldrig avslutad. Härigenom finns det 
alltid utrymme för subversiva identiteter som uppstår genom nya iscensättningar och störningar 
i upprepningarna av normer.74 
 
Ett annat viktigt begrepp är heteromatrisen. Genom den uppmärksammar Butler den 
heteronormativa förståelsen av kvinnor och män enligt logiken feminin = kvinnlig = kvinna 
och maskulin = manlig = man. Den heterosexuella matrisen innebär att kroppar tilldelas ett 
tydligt och stabilt kön, kvinnligt eller manligt. Förståelsen av dessa kön bygger på ett 
hierarkiskt motsatsförhållande som i sin tur grundar sig i en obligatorisk heterosexualitet. På 
det viset styr vår kultur och den normativa heterosexualiteten vår uppfattning av kroppar i form 
av kvinnor och män som är varandras motsatser. Utan den kulturella förståelsen skulle 
kropparna sakna innebörd. Liksom heterosexualiteten är könskategorierna obligatoriska och 
historiskt har man alltid använt makt för att bibehålla genusordningen.75 Queerteorin vänder sig 
alltså främst emot den binära uppdelningen i ”män” och ”kvinnor” och den obligatoriska 
heterosexualiteten som ligger till grund för skapandet av dessa kategorier.76 Eftersom det alltid 
handlar om en kulturell och performativ konstruktion finns det inget äkta genus. Detta blir 
tydligt exempelvis genom drag eftersom drag innebär en iscensättning av den struktur genom 
vilken alla genus tar form. Drag är alltså en imitation av en imitation, en imitation utan original. 
Men i likhet med butch/femme-rollspelet (som jag strax återkommer till) innebär egentligen 
inte drag ett kopierande av heterosexuella mönster. Butler ser snarare drag som en subversiv 
exponering av heterosexualiteten som ett idealiserat rollspel. 77  Eftersom subjekt ständigt 
konstrueras ligger deras subversiva potential i att normer kan iscensättas på nya sätt.78  

Subversiva identiteter 
Ett exempel på normbrytning är när femininitet inte automatiskt knyts till en kvinnokropp och 
maskulinitet till en manskropp.79 Rosenberg använder sig av begreppet butchism som, utifrån 
kulturforskaren Judith Halberstams terminologi, innebär diskussionen om en kvinnlig 
maskulinitet eller snarare maskulinitet utan män. Begreppet kommer från 
slanguttrycket ”butch” som är ett uttryck för den lesbiska kvinnan i manskläder. ”Femme” 
betecknar den till kvinna utklädda lesbiska kvinnan och på så sätt använder sig butchar och 
femmes av maskulinitet och femininitet i lesbiska kärleksrelationer. Det handlar om klädkoder 
som har sin motsvarighet i beteendekoder, ett rollspel som vid första anblicken kan verka 
heteronormativt. Därför sågs butch/femme-paren under 1960- och 70-talet som en patriarkal 
imitation av ett heterosexuellt förhållande och förkastades av många feminister. Kvinnor i 
manskläder har existerat länge men det var först på 1990-talet som butch/femme-rollspelets 
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eventuella subversivitet uppmärksammades av forskare. Det intressanta i dessa förklädnader 
ligger alltså inte i att de representerar heterosexuellt begär utan tvärtom är de intresseväckande 
eftersom de inte gör det. Genom att använda sig av maskulinitet som stil, tydliggörs att denna 
förklädnad inte behöver iscensättas av en heterosexuell man.80 
 
För Butler innebär butch/femme-duon ett tydligt ifrågasättande av en naturlig identitet. 
Queerfeministen Tiina Rosenberg föreslår att den lesbiska butchen utmanar patriarkatet 
eftersom hon gör anspråk på maskuliniteten. Hon vill göra skillnad på maskulinitet och 
manlighet. Genom att koppla manlighet till manlig anatomi menar Rosenberg att maskulinitet 
handlar om en social maktposition. Butchism innebär således en kritik av att maskuliniteten 
endast skulle kunna förknippas med manlighet. Men man kan också betrakta butchismen på ett 
annat sätt. För butchskådespelaren Peggy Shaw innebär till exempel ”manliga” kläder såsom 
kostym femininitet och inte maskulinitet. Hon ser kostymen som ett lesbiskt plagg. Feministen 
Gayle Rubin är inne på samma linje när hon definierar butchen som ett lesbiskt genus som 
bildas genom utveckling och manipulering av maskulina genuskoder. Halberstam ser 
maskulinitet som ett alternativt genus för kvinnor. I en kultur där det feminina ständigt utgör en 
underordnad genusposition kan det till och med vara lättare för en kvinna att identifiera sig 
med ett maskulint genus. I praktiken innebär kvinnlig maskulinitet att den sociala 
konstruktionen av kön/genus synliggörs. Dessutom störs den rådande genusordningen vilket i 
längden skulle kunna öppna upp för ännu fler genusvariationer.81  

Queer lesbiskhet  
Enligt Butler är heterosexualitet en omöjlig imitation av sig själv. Just eftersom den inte är 
naturgiven behöver den ständigt upprepa sig för att fortsätta existera och detta tvång på 
upprepning utgör också dess sårbarhet.82 Trots detta har heterosexualiteten länge setts som 
något ”naturligt” eller ”normalt” och det är i förhållande till denna ”universella” sexualitet som 
homosexualiteten definierats, ofta som något negativt och alltid som underordnad. När man 
studerar homosexualitet är det viktigt att samtidigt förhålla sig kritisk till heterosexualiteten så 
att den inte bibehåller sin position som den självklara sexualiteten.83  
 
Precis som med övriga kategoriseringar och identitetskategorier är Butler skeptisk till 
termen ”lesbisk”. Hon ställer frågor kring vad ”lesbiskhet” eller ”homosexualitet” egentligen 
innebär? Själv känner hon sig obekväm i att vara ”lesbisk”. Det tycks henne som om detta 
innebär mer än att bli det hon redan är, och att det bara skulle handla om en liten del av vad 
hon är, förmildrar inte klassificeringen. Att vara ”lesbisk”, blir för Butler kryptiskt eftersom det 
varken är sant eller falskt. För vad innebär det att vara ”lesbisk”? Vad är det som klargörs när 
man ”kommer ut” som homosexuell? Enligt Butler handlar det bara om en 
betydelseförskjutning där själva innebörden av ”homosexualitet” egentligen förblir oklar. Hon 
tvekar mellan att beklaga att innebörden förskjuts framåt i tiden eller att uppskatta denna 
förskjutning som ger begreppet ett eget liv i det att det aldrig helt kan kontrolleras. ”Lesbisk” 
har ett syfte i det att man kan samla och företräda en politisk grupp, men samtidigt måste man 
ställa sig frågan på vems villkor detta sker? Själva innebörden av ordet ”lesbisk” har 
definierats som en kontrapunkt, en avvikelse, som förstärker intrycket av att heterosexualiteten 
är det normala. Innebär inte detta att ”lesbiskhet” bara utgör en del av upprätthållandet av den 
heterosexuella matrisen? Butler menar att en synliggjord identitet inte räcker som politisk 
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strategi. Man kan använda sig av kategorin, men man får aldrig sluta ifrågasätta den. Hon 
poängterar vikten av att betona beteckningens strategiska provisoriskhet i motsats till dess 
strategiska essentialism.84 

Kritik av queerteorin 
Queerbegreppets bredd har medfört kritik, främst från kritiska feminister som är oroliga för att 
kvinnor, lesbiska och patriarkala maktrelationer återigen ska göras osynliga.85 Kritiken handlar 
också om att den förtryckta kvinnan försvinner när hon reduceras till att bli en konstruktion. På 
denna sistnämnda kritik svarar Butler att uppfattningen av kroppen som en konstruktion kräver 
en ändrad förståelse av själva konstruktionsbegreppet. Det handlar inte om att förneka den 
materiella kroppen, utan om ett ifrågasättande av vår uppfattning av det naturliga i kroppar. 
Kroppar skulle sakna betydelse utan de normativa praktiker som definierar dem. Härigenom 
blir själva konstruktionen påtaglig verklighet. Queerteori innebär således att det materiella 
studeras som ett resultat av maktrelationer.86 
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Fördjupade begrepp och debatter 
Mot bakgrund av teorin har jag valt några begrepp och inomfeministiska debatter kring 
sexualitet som är av särskild betydelse för analysen. Dessa kommer att redogöras för och 
fördjupas i detta avsnitt som sedan avslutas med en sammanfattning av de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för analysen. 

Sex wars 
Under 1960-talet präglades samhället av en sexliberalism som av många feminister ansågs 
utelämna kvinnorna eftersom den främst skedde på männens villkor. 87  Men den sexuella 
revolutionen bidrog också till att minska stigmat kring kvinnors sexualitet.88 I slutet på 1970-
talet och under 1980-talet varade inom den feministiska rörelsen en debatt som kom att 
kallas ”Sex Wars” eller ”Porn Wars”. Från början handlade det om sex i vår kultur men efter 
hand fokuserades det allt mer på pornografi. Sex diskuterades alltså främst utifrån en 
pornografisk kontext. 89  I praktiken delades feministerna in i två läger; de som var emot 
pornografi och de som var emot censur. Klyftorna mellan de olika feministiska ståndpunkterna 
blev särskilt tydliga i USA. Politiskt innebar det att anti-pornografi feministerna samarbetade 
med den kristna högern, något som av många feminister ansågs vara en märklig samverkan 
eftersom den kristna högern vanligtvis inte varit på feministernas sida i frågor som abort, 
preventivmedel etc.90  
 
År 1982 hölls vid Barnard College, New York City, en feministisk konferens med fokus på 
sexualitet. Konferensen, det som där debatterades och framförallt den storm av ilska och 
uppror som omgav den, karakteriserar på många sätt perioden av ”Sex Wars”. De som 
organiserade konferensen uteslöt anti-pornografi feminister ur den arbetsgrupp som tog fram 
programmet. De menade att dessa redan dominerade debatten och ville dessutom åstadkomma 
en fördjupad och diversifierad diskussion om kvinnlig sexualitet istället för att diskussionen 
skulle stranda i en mer ytlig konfrontation mellan anti-pornografi feminister och de som hade 
en mer liberal syn på sexualitet. Detta förargade anti-pornografi feministerna som exempelvis 
WAP (Women Against Pornography). Tillsammans med andra aktivister delade de ut flygblad 
signerade ”Coalition of Women for a Feminist Sexuality and Against Sadomasochism”. Gayle 
Rubin å andra sidan, argumenterade för en avkriminalisering av sexuella aktiviteter mellan 
samtyckande parter. Rubins ståndpunkt diskuteras av Elizabeth Wilson som menar att Rubin 
inte i tillräckligt stor utsträckning försökt att dekonstruera S/M och därigenom fråga sig varför 
och hur begär konstrueras. 91 S/M är uppenbarligen ett känsloladdat ämne inom feminismen 
som dessutom rönt mycket uppmärksamhet. Genom tiderna har denna praktik förkastats 
eftersom den betraktas som en reproduktion av den dominans och underkastelse som anses 
prägla heterosexuella relationer. Även när det handlar om S/M i lesbiska relationer har det 
ansetts vara en anti-feministisk sexualitet. Men de som praktiserar lesbisk S/M motsätter sig att 
det tolkas utifrån ett heterosexuellt perspektiv. 92  Trots att S/M är en relativt marginell 
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företeelse så har den fått stor plats i den feministiska debatten. Wilson poängterar att S/M 
handlar om att utforska fantasier som handlar om makt men i en trygg situation. Dessutom 
undrar hon över frånvaron av heterosexuella feministers S/M-fantasier. Är detta ämne så totalt 
politiskt inkorrekt att ingen vågar ta upp det?93 
 
Frågorna som ställdes under konferensen kretsade alla kring frågan: ”How do women get 
sexual pleasure in patriarchy?” På många sätt var det inte bara patriarkatet utan även 
feminismen själv som hamnade i fokus för en kritik där man ansåg att kvinnors sexualitet och 
lust fortsatte att fördömas och ignoreras, även av feminister själva. Ett exempel var hur 
feminismen ansågs ha förvandlat lesbiskhet till en slags systerskap och därmed gjort den 
mindre erotisk och sexuell. Wilson uppmärksammar hur feminismen verkar ha bidragit till att 
lesbiskhet förlorat sin erotiska innebörd. Fokus har hamnat på den obefläckade kärleken 
kvinnor emellan och på vägen har man glömt bort att lesbiskhet faktiskt handlar om sex. Detta 
kan vara en av orsakerna till att S/M och butch/femmes förpassats till de förbjudna begären. 
Något som togs upp och granskades under konferensen var olika typer av sexuellt begär som 
ogillats av feminister genom tiderna och helt enkelt stämplats som politiskt inkorrekta. Men 
egentligen går det inte att skilja sexualitet från sociala maktstrukturer. Detta gäller även 
feministiska maktstrukturer som stämplar vissa beteenden som patriarkala och 
kvinnoförtryckande.94  

Pro-sex feminism 
Pro-sex feminism kallas den strömning som uppstod i sex-wars debatten bland dem som var 
emot censur av pornografi. Pro-sex rörelsen vänder sig emot att kvinnorna görs till maktlösa 
aktörer och menar att kvinnan som sexuellt subjekt försvinner. 95  Istället utgår pro-sex 
feminismen från kvinnans sexuella förtryck och fokuserar på idén om att kvinnor behöver 
uppnå en mer frigjord inställning till sina kroppar och sin lust. För att upplösa kvinnoförtrycket 
måste kvinnorna befrias från den skuld som ofta förknippas med sexualitet. Pro-sex 
feministerna är positivt inställda till pornografi samtidigt som de kritiserar dagens obalanserade 
utbud som till största delen bygger på stereotyper och främst riktar sig till män. De anser att 
kvinnor behöver sexuella skildringar och kämpar för att förändra det pornografiska utbudet. Att 
den pornografi som finns tillgänglig idag till stor del är sexistisk, beror enligt pro-sex 
feministerna på att dagens samhälle är sexistiskt. Felet ligger alltså inte i pornografin, utan i det 
ojämställda samhället, något som inte bara speglas i pornografin utan även i övriga 
mediesfären.96 Kampen handlar till stor del om en kamp mot censur. Pro-sex feministerna 
kämpar också för att alla olika former av sexuella fantasier som inte skadar någon ska 
accepteras. Många feminister är till exempel negativt inställda till fantasier som bygger på 
dominans och underkastelse (framförallt eftersom det anses spegla och reproducera rådande 
könsroller), något som alltså pro-sex feministerna vill göra mer rumsrent.97  
 
Något som i de flesta fall karaktäriserar pro-sex feminister är att de arbetar aktivt för att 
förändra samhället, och många är aktiva inom själva sexbranschen. En del har startat egna 
företag som producerar eller distribuerar feministisk pornografi, andra skriver pornografiska 

                                                 
93 Wilson (1983), s 38ff. 
94 Ibid.  
95 Elisa Glick (2000): “Sex positive: Feminism, Queer Theory and the Politics of Transgression” ur: Feminist 
Review nr. 64. s. 20. 
96 Avedon Carol & Cherie Matrix (1996): “Feminists Against Censorship’s Preface” ur: Tales from the Clit – A 
Female Experience of Pornography, Cherie Matrix (red.), AK Press, Edinburgh, s. vi ff. 
97 Ibid. s. vii f. 



 
 
 

26

texter eller arbetar som modeller eller skådespelare i olika typer av sexuella skildringar.98 Ett 
exempel på detta är Candida Royalle som startat Femme Productions, ett produktionsbolag 
som producerar pornografisk film riktad till kvinnor. Hon vill med sina filmer visa att det går 
att producera pornografi som inte är sexistisk, pornografi med integritet som kan berika både 
kvinnors och mäns sexliv. Till skillnad från anti-pornografi feministerna så anser inte Royalle 
att pornografi orsakar våld. Däremot menar hon att det pornografiska utbudet överlag inte 
bidrar med något konstruktivt och i allmänhet oftast exploaterar både kvinnor och sexualitet. 
Därför anser hon att det behövs ett annorlunda alternativ som sätter kvinnans njutning i fokus. 
Royalle vill skildra sexualitet genom ömhet, respekt och säkert sex, samtidigt som hon vill ge 
utrymme för fantasier som handlar om exempelvis S/M. Feminister som stämplar kvinnor som 
arbetar inom sexindustrin som ”dåliga” eller ”exploaterade” bidrar enligt Royalle bara till att 
dessa kvinnor får det sämre. Istället förespråkar hon facklig och annan organisering.99 

Sexuella fantasier och praktiker  
I ett samtal om sexualitet och feminism 1980100, kritiserar Deirdre English, Gayle Rubin och 
Amber Hollibaugh kvinnorörelsen för att inte ha kommit tillräckligt långt vad det gäller att 
acceptera sexuella fantasier, kvinnlig sexualitet och olika former av sexuella uttryck. De menar 
att det är synd att sex inte får existera för sig själv, utan alltid måste uppfattas som något gott 
eller ont, beroende på sociala relationer.101  
 
Butler ställer sig frågan om sexuella praktiker någonsin helt kan skiljas från genusfrågor eller 
om dessa omedvetet kommer ta sig uttryck i den sexuella leken? Samtidigt som hon inte vill 
påskina existensen av en obestridlig könsskillnad så betonar hon att det inte går att bortse från 
genusstrukturer även om vi till fullo identifierar oss med det vi gör.102 

Pornografi 
Pornografi kan tyckas ha en mer eller mindre betydelsefull del i diskussioner om kvinnors 
sexualitet, men icke desto mindre har fokus ofta hamnat just här. Detta gör pornografin till en 
skärningspunkt där olika feministiska ståndpunkter möts. Som tidigare nämnts har debatten 
varit särskilt uppmärksammad och mycket polariserad i USA.103 I Sverige är pornografiska 
skildringar tillåtna. De enda lagliga inskränkningarna handlar om skildringar av ”sexuellt våld 
eller tvång” och om ”barn i pornografiska sammanhang”.104 
  
En definition av pornografi beskriver det som ”skriven eller bildmässig framställning vars 
huvudsakliga syfte är att verka sexuellt upphetsande”. 105  Anti-pornografi feministerna 
framhåller att det handlar om maktrelationer. Kvinnor framställs som att de njuter av att bli 
förnedrade och dominerade och detta leder till att män blir känslomässigt avtrubbade inför våld 
mot kvinnor och att kvinnorna själva internaliserar en patriarkal bild av sin egen sexualitet. 
Anti-pornografi feministerna ser pornografin både som orsaken till och ett bevis på mäns 

                                                 
98 Carol & Matrix (1996). s. vii (Exempel.) 
99 Candida Royalle (1993), ”Porn in the USA” ur: Feminism & Pornography (red. Cornell), Oxford University 
Press, Cornwall, s. 540ff. 
100 Samtalet ägde rum 1980 men publicerades för första gången 1981 i Socialist Review. 
101 Amber L. Hollibaugh (2001), My Dangerous Desires – a queer girl dreaming her way home, Duke University 
Press, USA, s. 118f. 
102 Butler (2005), s. 131f. 
103 Drucilla Cornell (red.) (2000), Feminism & Pornography, Oxford University Press, Cornwall, s. 1ff. 
104 www.ne.se (2004-11-17). 
105 http://www.ne.se  (2006-09-30). 
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kvinnoförakt.106 Till de kanske mest namnkunniga anti-pornografi feministerna hör Andrea 
Dworkin och Catharine A. MacKinnon. Deras analys bygger på en syn på samhället där män 
och kvinnors sexualitet är ett resultat av sociala och ekonomiska maktstrukturer – något som 
innebär att sexualiteten i sig grundar sig på ojämlikhet.107 De ser pornografin som sexistisk och 
kvinnoförnedrande och menar att det finns ett samband mellan pornografi, våldtäkter, incest, 
prostitution och våld mot kvinnor. Deras argumentation bygger på att kvinnor som grupp 
objektifieras och underordnas män och mäns sexualitet genom pornografiska skildringar, såväl 
i text som i fotografier eller film.108 Så här skriver Dworkin: ”The fact is that the process of 
killing – and both rape and battery are steps in that process – is the prime sexual act for men in 
reality and/or in imagination.”109  
 
De feminister som är emot censur av pornografi menar å andra sidan att anti-pornografi 
feministerna har en ensidig och förenklad bild av vad pornografi är, att argumenten bygger på 
retorik snarare än fakta och menar att inget gott kan komma ur förbud och censur. Dessutom 
framhåller de att lagstiftningen ofta slagit till mot kvinnorna själva i form av censur och 
beslagtagning av lesbiskt och feministiskt sexuellt material. 110  Problemet ligger inte i 
pornografin i sig, utan i dess form som till stor del fokuserar på mäns behov och utgår från 
pornografiindustrins ekonomiska intressen. Lagregleringar gynnar ett sexualfientligt klimat i 
samhället och det anses i längden slå tillbaka mot kvinnor. Anti-censur feministerna anser att 
kvinnors sexuella frigörelse handlar om att skaffa sig egna uttrycksmedel för sin sexualitet.111  

Utgångspunkter inför analysen 
Uppsatsen har en konstruktivistisk syn på sociala kategorier såsom ”kvinnor” och ”lesbiska”. 
Jag har redogjort för den problematik som finns förknippad med användningen av dessa 
kategorier, och vill därför poängtera att jag använder mig av dem fast med ett kritiskt 
förhållningssätt. För att underlätta läsningen kommer jag inte alltid att sätta ut citationstecken 
kring ord som ”kvinna”. Dessa används när jag särskilt vill betona tvetydigheten i 
kategoriseringen. När det däremot handlar om exempelvis en ”anatomisk kvinna” kommer jag 
inte att sätta ut citationstecken.  
 
De feministiska teorier och debatter som presenterats utgör en bakgrund men fungerar även 
som komplement till queerteorin. Det är främst de radikalfeministiska tankegångarna om 
kön/genus och sexualitet som grundar sig i ett strukturellt förtryck som kommer att användas. 
Richs teorier kring lesbiskhetens betydelse för kvinnors liv och sexualitet samt Wittigs syn på 
konstruktionen av ”kvinnan” i en heterosexuell kontext utgör genom lesbian/gay studies en 
länk mellan radikalfeminismen och queerteorin. Analysen bygger på tolkningar av materialet 
utifrån de olika teoretikerna och de teoretiska perspektiven. Tillsammans med de feministiska 
debatterna öppnar detta upp för en djupgående och diskuterande analys av kön/genus och 
sexualitet i materialet.  
 

                                                 
106 Gemzöe (2005), s. 96f. 
107 Adrienne Rich (1978-85), “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence” ur: The Lesbian and Gay 
Studies Reader (1993), Henry Abelove, Michèle Aina Barale & David M. Halperin (red.), Routledge, New York, 
s. 234f. 
108 Andrea Dworkin (2000), “Against the Male Flood – Censorship, Pornography, and Equality” ur: Feminism & 
Pornography (red. Cornell), Oxford University Press, Cornwall, s. 19ff. 
109  Andrea Dworkin (2000), “Pornography and Grief” ur: Feminism & Pornography (red. Cornell), Oxford 
University Press, Cornwall, s. 41. 
110 O’Toole (1999), s. 26ff. 
111 Gemzöe (2005), s. 98f. 
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Analys 
Communityt Sylvia riktar sig till tjejer som gillar tjejer. Vad uppstår i denna mötesplats utan 
egentlig geografisk förankring? Hur representeras användarna och deras sexualitet? För att ge 
utrymme för olika tolkningsmöjligheter har jag valt att studera dessa representationer utifrån 
såväl feministiska som queerteoretiska perspektiv samt i ljuset av de feministiska debatter som 
beskrivits tidigare i uppsatsen. 
 
Inledningsvis ges en överblick över den estetik, de regler och de valmöjligheter som sätter 
ramen för den sociala kontext som Sylvia utgör. Sedan studeras användarnas representationer, 
bestående av presentationsbild och text. Jag tittar närmare på dessa element var för sig och 
redogör för övergripande trender men undersöker också relationer mellan text och bild. 
Slutligen studeras andra användares kommentarer i gästboken. Analysen avslutas med en 
sammanfattning som anknyter till uppsatsens frågeställningar. 

Stereotypiserad lesbiskhet i rosa 
Redan inramningen av siten målar upp en viss bild av kvinnlig (homo)sexualitet. Sylvias 
webbsida är färgsatt i rosa-lila nyanser. Sidans maskot är en leende tjej med stora ögon, 
blåsvart hår uppsatt i en spretig fläta med en röd hårsnodd och röd ärmlös t-shirt. Hon ser 
sminkad ut med tydligt markerade ögon och antydan till rosa läppstift. Hennes ansiktsdrag är 
finlemmade men hon ger ändå ett lite grovt intryck, bland annat på grund av hennes lite stora 
näsa. Maskotens visuella utformning är en slags blandning mellan japansk manga och 50-tals 
pinupestetik. Detta kan jämföras med tvillingsiten Sylvester som istället går i blå färgtoner. 
Sylvesters maskot är en leende kille med halvlångt mörkblont hår och matrosmundering. Hans 
ansikte är mer finlemmat än Sylvias kvinnliga maskot, han har smal näsa, mindre och lite 
halvslutna ögon vilket gör att han ger ett lite mer tillbakadraget intryck.  
 
Queerteoretikern Judith Butler är en av dem som har visat hur konstruktionen av kön/genus 
bygger på ett binärt tänkande som definierar kvinnor och män som varandras motsatser och 
menar att detta synsätt starkt begränsar uppfattningen av kön/genus. Det är tydligt att Sylvia 
och Sylvesters estetik utgör ett motsatspar som dessutom i stor utsträckning anspelar på 
skillnader mellan kvinnor och män. Rosa-lila står mot blått, färger som ofta förknippas med 
tjejer respektive killar. Även maskotarnas hår utgör motsatspar, dels vad det gäller färgval men 
även genom att killens hår är lite prydligare än tjejens spretiga. Killen ger ett mer avslappnat 
intryck medan tjejen är mer intensiv i sin framtoning och ansiktsuttryck. Samtidigt finns det en 
tydlig symbolik som förknippas med homosexualitet. Matrosen innebär kanske den tydligaste 
symboliken eftersom sjömannen är något av en ikon inom den manliga gayvärlden112. Även 
hans lite feminina ansiktsdrag kan förknippas med homosexuella män eller ett ifrågasättande 
av ”manlig” identitet. Men även Sylvias maskot anspelar på en stereotypiserad bild av 
lesbiskhet, genom tjejens lite tuffa attityd och aningen grova drag som även de ifrågasätter 
en ”kvinnlig” identitet. På detta sätt lyckas de båda sidorna anspela på tydligt motsatta 
representationer av kvinnor och män samtidigt som detta förenas med en symbolik som 
anspelar på homosexualitet. 
 

                                                 
112 Se t. ex bilder från Gay Pride festivalen http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_pictures/4644313.stm (2006-12-04).  
Sailor är dessutom ett slanguttryck för homosexuella män  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sailor_%28disambiguation%29 2006-12-04). 
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Maskotarnas visuella utformning ger delvis utrymme för ett ifrågasättande av vår bild 
av ”manlighet” respektive ”kvinnlighet”. Men den tydliga uppdelningen av ”kvinnor” 
och ”män” för tankarna till en heteronormativ syn på kön/genus där kvinnor och män, i enighet 
med Butlers heteromatris, definieras i motsats till varandra. Att Sylvia och Sylvester utformats 
som två motpoler som utgår ifrån den förhärskande uppdelningen i kvinnor och män går emot 
Wittigs idé om att lesbiska skulle utgöra ett slags tredje kön. Det motbevisar självklart inte 
denna idé. Snarare är det så att det går hand i hand med hennes tankar om att 
kategorin ”kvinnor” blir till i en heterosexuell kontext som utgår från dessa kön. Eftersom 
lesbiskhet förknippas med kvinnor blir denna kategori inte förståelig om den inte anspelar på 
traditionell kvinnlighet. För att lesbiskhet ska accepteras och för att en webbsida riktad till 
lesbiska och bisexuella kvinnor över huvud taget ska fungera så måste man helt enkelt knyta an 
till en förståelig bild av vem som kan vara lesbisk. Här uppstår en problematik eftersom 
lesbiska således fortsätter att definieras utifrån ett heterosexuellt sammanhang. Detta leder oss 
tillbaka till Butlers heteromatris som påvisar hur människans kropp blir förståelig i och med att 
den placeras in i kategorin ”kvinna” eller ”man”. Detta heteronormativa system fortsätter alltså 
att reproduceras även när det handlar om homo- eller bisexuella.  

Konstruktivism och essentialism 
Intressant nog kan man spåra både essentialistiska och konstruktivistiska ansatser när det 
kommer till kön/genus på Sylvia. Kön/genus refereras till som ”sexuell identitet” 
eller ”kön/identitet”. Ordvalen vittnar om en öppenhet som visar på att det inte bara handlar om 
ett biologiskt kön. Att valet av kön/identitet inte begränsar sig till de gängse 
kategorierna ”kvinna” eller ”man” gör att denna öppenhet förverkligas även praktiskt. Det är 
upp till användaren själv att definiera sig utifrån ett relativt brett spektra av sexuella identiteter: 
kille, tjej, killpar, tjejpar, mixpar, annat, FTM, MTF, drag queen, drag king eller transvestit (se 
definitioner i bilaga 1). Detta iscensätter en konstruktivistisk syn på kön/genus. Samtidigt 
återfinns en essentiell uppfattning av kön/genus som blir tydlig genom Sylvias separatistiska 
inriktning. Sidan riktar sig som tidigare nämnt till ”tjejer som gillar tjejer”. Trots att den även 
riktar sig till ”deras vänner” som alltså skulle kunna utgöras av ”killar”, så framkommer det 
snabbt att anatomiska ”tjejer” utgör den primära målgruppen. Detta förtydligas genom att det 
finns speciella medlemsregler för killar: 

 
Är du kille är du välkommen att bli medlem endast om du respekterar att Sylvia är en 
kontaktsite för tjejer som gillar tjejer. Du får inte ladda upp nakenbilder eller göra 
sexuella närmanden mot tjejer. Detta gäller även om du skulle bli betalande medlem.113 
 
 
Sylvia är framför allt ett community för tjejer som gillar tjejer. Den som är kille och vill 
vara medlem måste därför rätta sig efter några "specialregler":  

• Om du är man får du inte utge dig för att vara kvinna. På Sylvia ska man kunna 
vara helt trygg med att den man talar med verkligen är det den står registrerad 
som.  

• Killar får inte i texten på sin sida ange att de söker sexkontakter eller anspela på 
sex.  

• Killar får inte kontakta tjejer som skriver på sin sida att de inte vill bli kontaktade 
av killar.  

• Killar få inte ge sexuella inviter till tjejer som anger att de bara gillar tjejer.114  
 

                                                 
113 http://www.sylvia.se/members/register.asp (2006-03-08). 
114 http://www.sylvia.se/menu/rules.asp (2006-03-08). 
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Här återfinns alltså ett tydligt essentialistiskt förhållningssätt till kön, man ska ”kunna vara helt 
trygg med att den man talar med verkligen är det den står registrerad som”. Kanske har man 
inte lagt ned särskilt mycket tid på just denna formulering – men att verkligen vara det man 
säger att man är, faller tillbaka på samhällets kategorisering av kvinnor och män. Om jag enligt 
samhällets rådande syn på kön är en anatomisk man, men säger att jag är kvinna eftersom jag 
ser mig själv som kvinna, vad är jag egentligen då? Vem bestämmer vad jag verkligen är? Jag 
tolkar det så att eftersom Sylvia utgör ett litet samhälle och det är med hänsyn till andra 
medlemmar som jag måste ange vad jag ”verkligen” är så är det min omgivning som får sista 
ordet i kategoriseringen av mig. De referensramar som ligger närmast till hands är samhället 
utanför Sylvia och därför förblir en anatomisk man alltid en man även om han ser sig själv som 
kvinna. Sedan finns det på Sylvia kategorier såsom ”MTF” eller ”annat” och det är kanske i 
någon av dessa kategorier som ovanstående individ skulle hamna. Väljer en kille att definiera 
sig som ”annat” befinner han sig i samma mångfaldiga gråzon som de kvinnliga användarna 
har tillgång till. På sätt och vis är inte killarna mer begränsade till sitt anatomiska kön än 
tjejerna verkar vara. Däremot utgör killarna en mer utsatt grupp eftersom det fästs större vikt 
vid deras kön och med detta följer ett antal begränsningar som främst inverkar på de uttryck 
deras sexualitet får ta sig. Men faktum kvarstår att en anatomisk man som ser sig själv som 
kvinna på Sylvia ändå inte undkommer sin anatomi. Detta aktualiserar även det anatomiskt 
kvinnliga könet och på så vis faller kön/genus tillbaka på ett essentialistiskt synsätt.  
 
Den essentialistiska synen på kön/genus blir aktuell eftersom communityt refererar till en 
föreställning om biologiskt kön. Samtidigt är de konstruktivistiska elementen iögonfallande 
eftersom sidan ändå bygger på en mångfaldig syn på kön/genus. Det finns alltså en konflikt 
mellan essentialism och konstruktivism. Diana Fuss menar att essentialism och konstruktivism 
på sätt och vis inte fungerar utan varandra. Således behöver det inte handla om antingen eller. 
Fuss påvisar hur essentialistiska element ofta lever kvar även hos konstruktivister, eftersom det 
är svårt att göra sig av med språkliga kategorier såsom ”kvinnor” och ”män”. På samma sätt 
faller även Sylvia tillbaka på språkliga definitioner som anspelar på biologiska kategoriseringar 
av könen. 

Ärlighet och trovärdighet 
Det finns en idé om att medlemmarna kan vara ”ärliga” när de väljer sitt online-kön/genus. På 
sätt och vis bygger Sylvia på medlemmarnas ärlighet och detta ärlighetskrav antas medföra att 
användarna känner sig trygga. Mycket riktigt poängteras också värdet av ärlighet flera gånger 
även av medlemmarna själva. ”Gillar Ärlighet ett måste! […] Dizzar Otrohet & oärlighet 
Falska personer”, ”Dizzar Lögner” och ”Dizzar OÄRLIGHET” skriver några användare. Att 
ärlighet får en central roll på Sylvia speglar att Internet är ett forum där man aldrig kan vara 
helt säker på vem man egentligen har att göra med. Men istället för att detta blir en symbol för 
frihet så blir det ett hot. Betydelsen av ”ärlighet” innebär att Sylvia hela tiden förhåller sig till 
världen ”utanför”. Det handlar inte om att användarna ska experimentera och förhålla sig fritt 
till vem de är, istället förväntas de representera sig själva på ett ”ärligt” sätt. Communityt har 
helt enkelt inte det syftet att utgöra en bortkopplad och därigenom frigörande zon vad det gäller 
kön/genus. Istället utgör Sylvia ett slags komplement till den verklighet som utgörs av vårt 
samhälle. Trots att verkligheten på Internet skiljer sig radikalt från verkligheten utanför, så 
faller ärlighet online ofta tillbaka på referensramar och definitioner offline. 
 
På Sylvia kan användaren alltså välja mellan flera olika kön/genus och ett flertal sexuella 
läggningar. Detta stämmer bra in på de forskare som betonar Internets dekonstruerande effekter 
på identiteter och kulturuttryck. Frågan är hur fria vi är? Butlers subversivitet innebär att det 
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alltid finns en öppning för förändring. Vi är inte fångade. Men även när strukturer öppnar upp 
för normbrytningar behöver detta inte leda till ökad subversivitet. Liksom i Sundéns studie av 
WaterMOO är det också ett faktum att den stora majoriteten av användarna på Sylvia väljer att 
definiera sig själva utifrån den traditionella könsuppdelningen i tjejer och killar. Vid tiden för 
min studie utgjordes lite mer än 2/3 av användarna av ”tjejer” och lite mindre än 1/3 av ”killar”. 
När det kom till alternativa kön/genus handlade det om promille.115 Även på ett mer alternativt 
forum som Sylvia ligger det alltså för de flesta fortfarande närmast till hands att utgå från 
traditionella och välkända kön/genus. Det samma gäller användarna i studien som alla 
definierat sig som tjejer respektive mixpar. Detta påvisar de strukturer som styr vad vi 
identifierar oss med, men till viss del kan det även handla om acceptans från övriga 
community-användare. Även på Sylvia finns det mer eller mindre tydliga normer att följa om 
man vill uppnå syftet med sitt medlemskap. Om man till exempel är ute efter att hitta en 
partner är det troligt att man genom text eller bild vill framstå som attraktiv för andra 
medlemmar. Samtidigt måste man – för att få kontakt – uppfattas som trovärdig av de andra 
användarna. Kanske bygger trovärdighet delvis på ett stabilt kön. Enligt Sundén innebär stabila 
kön online en utgångspunkt för förståelse. Detta stämmer på sätt och vis också med 
Sveningssons studie av chattforum. Sveningssons studie betonar vikten av att den ”valda” 
identiteten ska vara trovärdig för andra användare. Därmed är det svårt att skapa sig en ny 
identitet online och användaren fortsätter att utgå från de sociala referensramar som existerar 
offline. På så sätt skulle det alltså vara svårt att frigöra sig från sin sociala kontext – något som 
begränsar friheten även på Internet-forum som Sylvia där det finns öppningar för förändringar 
av kön/genus.  

Politisk potential 
Problematiken med ett fritt förhållningssätt till kön/genus på en sida riktad till kvinnor blir 
uppenbar när det kommer till männen. Trots att man vill ha en öppen syn på kön/genus förblir 
det viktigt att ”kvinnorna” verkligen är ”kvinnor”. Här går det att dra paralleller med Butlers 
politiska motivering av en mer essentialistisk – men tillfällig – kön/genus-vokabulär. 
Ändamålet helgar i detta sammanhang medlen. För att kvinnorna ska känna sig fria i utövandet 
av sin sexualitet – oavsett om de är homo-, bi- eller heterosexuella – verkar det vara viktigt att 
de känner sig trygga i att de inte behöver ha något med de manliga användarna att göra om de 
inte vill. Detta stämmer i så fall överens med den radikalfeministiska synen på det patriarkala 
förtrycket av kvinnorna. För att bekämpa de begränsande strukturerna behövs frizoner där 
kvinnor kan utforska sin sexualitet i en kvinnlig gemenskap. I och med att det ges stort 
utrymme för olika sexuella uttryck går det att applicera Richs lesbiska existens och lesbiska 
kontinuum på Sylvia. Här skapas en gemenskap inte bara mellan lesbiska, utan mellan kvinnor 
med olika typer av sexualitet. Vad det gäller ”sexuell läggning” finns det möjlighet att välja 
mellan följande alternativ: gillar killar, gillar tjejer, gillar killar och tjejer eller gillar alla/gillar 
allt som rör sig. Således skapas en sexuell kontext öppen för alla kvinnor. Att det dessutom 
finns stora möjligheter till erotiska uttryck – något jag återkommer till senare – innebär att 
Richs lesbiska kontinuum får goda möjligheter att sträcka sig bortom den heterosexuella 
erotiseringen av kvinnokroppen. Hur detta tar sig uttryck ska jag nu gå närmare in på igenom 
att titta närmare på de tio användarprofiler som ingår i studien. 

Sexualisering av kvinnokroppen 
Det som är mest iögonfallande på användarnas presentationssidor är ofta deras 
presentationsbild eftersom den är lättare att direkt ta till sig än representationen i textform. De 

                                                 
115 Se bilaga 2. 
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flesta användare på Sylvia har en presentationsbild i form av ett fotografi som föreställer dem 
själva.116 Samma sak gäller för profilerna i denna studie. Ett utgörs av ett porträtt, två är 
helfigurs-snapshots av vardagskaraktär och sex är olika typer av bilder där nakenhet 
förekommer. Den sista bilden utgörs av ett objekt. Det är värt att notera att nakenbilder inte är 
lika frekventa på Sylvia överlag som i detta material.117 Vad det gäller bilderna där nakenhet 
förekommer, fokuserar tre på personens rumpa, två visar nakna bröst och två innehåller synliga 
könsorgan. Karakteristiskt för dessa bilder med nakenhet är att personens ansikte dolts eller att 
bilden är beskuren så att ansiktet inte syns – något som gör bilderna mer anonyma. Dock finns 
ett undantag, en bild föreställande en liggande, onanerande kvinna – porträtterad nerifrån och 
med ansiktet synligt. Kvinnorna har ofta kläder på sig men har till exempel valt att dra upp 
kjolen så att rumpan syns eller knäppa upp sin klänning för att visa bröst och könsorgan. De 
har alla det gemensamt att de uttryckligen visar upp sin kropp eller delar av sin kropp inför 
kameran. Denna exponering av kroppsdelar med en sexuell laddning, ibland i kombination 
med en sexuell aktivitet, medför att alla nakenbilder får en sexuell innebörd vilket skulle kunna 
tolkas som en sexualisering av kvinnokroppen.  
 
Onanibilden särskiljer sig inte bara för att kvinnan på bilen visar sitt ansikte, utan även för att 
hon är den enda som har en annan etnicitet än vit. Detta tydliggör den vita normen som råder 
på Sylvia. Två av nakenbilderna anspelar på nakenhet i en offentlig miljö. Den ena föreställer 
en kvinna utomhus med uppknäppt klänning hållandes ett paraply. Eftersom hon är naken 
under klänningen ser man bröst och könsorgan. Hon står under ett träd, omringad av blommor 
och lättare buskage. Bakom henne ser man ett staket och en väg. Det är dagtid och man får 
intrycket av att hon står i en trädgård. Den andra bilden är tagen på en strand där personen solar 
naken tillsammans med två kvinnliga kompisar, även de helt eller delvis nakna. Övriga bilder 
där kvinnokroppen exponeras är tagna inomhus. Nakenbilderna har ofta en arrangerad karaktär 
och gestaltar i flera fall ett passivt uppvisande av kroppen. Sett utifrån ett radikalfeministiskt 
eller anti-pornografi feministiskt synsätt leder detta till en objektifiering av kvinnokroppen och 
ett pornografiskt gestaltande av kvinnlig underlägsenhet. I enighet med dessa teorier fortsätter 
kvinnokroppen och kvinnors sexualitet att göra kvinnor till offer i ett patriarkalt samhälle. Det 
går inte att undkomma de maktstrukturer som kontrollerar kvinnor som sexuella varelser. Att 
det rör sig i ett sammanhang där objektifieringen riktar sig till andra kvinnor behöver inte 
förändra någonting. Men samtidigt måste patriarkatet upphävas på något sätt och utgår man 
från en sexuell frigörelse skulle ett forum som Sylvia kunna utgöra ett bra avstamp för 
experimenterande. På sikt skulle detta kunna leda till en icke-heterosexuell erotisering av 
kvinnokroppen – i likhet med den som efterfrågas av Rich. Här är tidsaspekten av betydelse 
eftersom patriarkala strukturer inte automatiskt kommer att lösas upp i en handvändning. Trots 
detta råder det inom exempelvis radikalfeminismen i många fall en skeptisk hållning vad det 
gäller sexuella uttryck – något som tydigt illustrerats i perioden av sex-wars och det motståndet 
även mot pornografiska produktioner med en feministisk ansats såsom Royalles Femme 
Productions.  
 
Men frågan är om det uteslutande måste tolkas som passivitet och objektifiering? Här medför 
kontexten – att bilden återfinns som presentationsbild på ett community – en aktiv handling 
från användarens sida. I och med att användaren valt denna bild som en representation av sig 
själv omvandlas det passiva uppvisandet av kroppen till ett aktivt val att sexualisera sig själv. 
Härigenom blir aktivitet från kvinnans sida obligatorisk i de sexuella representationer som 
förekommer. Att det istället handlar om ett aktivt objekt öppnar upp för nya sätt att betrakta 
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dessa skildringar av kvinnokroppen. Objektifiering av sig själv kan vara ett sätt att använda sin 
sexualitet aktivt – något som pro-sex feministerna och anti-censur feministerna stred för under 
perioden av sex-wars. Detta kan vara ett sätt att få utlopp för sin sexualitet lika väl som ett 
ställningstagande för friheten att göra detta på det sätt man själv väljer. Att det dessutom 
handlar om ett community riktat till tjejer stärker idén om att sexuell exponering av sin kropp 
är ett aktivt ställningstagande för erotik på icke-heterosexuella villkor.  
 
Pro-sex feminister hävdar att kvinnornas sexuella frigörelse grundar sig i att de skaffar sig egna 
uttrycksmedel för sin sexualitet genom en frigjord inställning till sina kroppar och sin lust. 
Kvinnorna måste befrias från den skuld som förknippas med sexualitet. De sexuella 
representationerna och de nakna kropparna på Sylvia tenderar att vara anonyma eftersom man i 
de flesta fall inte ser användarens ansikte. Det går att dra paralleller mellan denna anonymitet 
och skuld i samband med sexuella uttryck. Samtidigt indikerar detta att uppvisandet av 
kroppen eller gestaltandet av sexuell aktivitet är ett stigmatiserat område, ett sammanhang i 
vilket användaren helst inte vill bli identifierad. Därför kan man också se det som en 
motståndshandling att dessa medlemmar använder sig av sexuella uttryck trots stigmat. De två 
bilder som tydligast gestaltar en sexuell aktivitet är den tidigare beskrivna onanibilden samt en 
bild som föreställer en sado-masochistisk scen där en person sitter på knä lutad över en soffa 
med uppdragen kjol och röda skinkor och lår som antyder att hon fått smisk. Båda bilderna 
berör mer eller mindre tabubelagda aspekter av kvinnors sexualitet. S/M och särskilt då en 
masochistisk läggning har fördömts av radikalfeminister eftersom underkastelse anses prägla 
kvinnans roll i heterosexuella relationer. Utifrån ett pro-sex feministiskt perspektiv innebär 
valet av denna bild ett experimenterande med sexuella fantasier och tydligt ställningstagande 
för en sexuell frigörelse. 
 
De sexuella uttrycken på bilderna är på sätt och vis ett steg i den riktning som English, Rubin 
och Hollibaugh förespråkade när de efterlyste större acceptans i fråga om kvinnlig sexualitet 
och sexuella fantasier. Sex behöver inte vara antingen gott eller ont, utan kan kanske stå för sig 
själv. Dessa användare förser oss bildliga sexuella uttryck, men måste de tolkas som bra eller 
dåliga? Det är upp till oss betraktare att tolka det vi ser och betraktaren förväntas här vara en 
icke-heterosexuell kvinna. Hon kan uppskatta det hon ser och kanske finna det upphetsande, 
men hon kan också ta illa vid sig. Bilden i sig förblir kanske ett sexuellt uttryck som varken är 
av godo eller av ondo förrän den möter sin åskådares blick. Detta är något jag återkommer till 
lite senare eftersom det finns användare på Sylvia som gör tydliga ställningstaganden emot 
sexuella bilder och sexuella närmanden. 

Bildlig subversivitet 
Två bilder är porträtt av personen som utgörs av snapshots. Dessa två bilder särskiljer sig för 
att personen har ”maskulina” eller en blandning av ”maskulina” och ”feminina” kläder och 
attribut. En bild föreställer en kvinna med skjorta och slips, den andra föreställer en kvinna 
med kort jeanskjol, stora gympaskor och bak och fram vänd keps. De tittar båda in i kameran 
och ser glada ut. De har även likheter i det att personen på bilden håller en annan levande 
varelse i armarna, en baby respektive en hund, något som lätt för tankarna till moderskap och 
omvårdnad som ofta ses som något ”feminint”. Bilderna har något gemensamt i blandningen 
av ”feminina” och ”maskulina” uttryck och kan därigenom tolkas som subversiva utifrån ett 
queerperspektiv. Snapshot-karaktären och vardagligheten i bilderna bidrar till en personlig 
karaktär som ger intrycket att den kvinnliga maskulinitet som här ges uttryck för är 
en ”naturlig” del av personen på bilden i stil med ett av Halberstams alternativa genus för 
kvinnor. Rosenberg är inne på att butchar utmanar patriarkatet genom att göra anspråk på 
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maskuliniteten medan Rubin och Halberstam snarare vill betona butchism som ett lesbiskt 
genus. Dessa bildliga representationer visar hur båda tolkningarna är möjliga. De maskulina 
kläderna och den feminina moderskapssymboliken bildar tillsammans ett uttryck för ett nytt 
genus – något som på sikt, genom att blir ett ännu mer etablerat genus, skulle kunna göra 
anspråk på maskuliniteten. Som jag ser det kan inte detta genus göra anspråk på maskuliniteten 
så länge butchismen iscensätts av några få individer. Däremot leder varje enstaka förekomst av 
dessa representationer till ett ifrågasättande som med tiden kan utmana patriarkatet.  
 
De kläder och attribut som förekommer på nakenbilderna är snarast ”feminina”. Det handlar 
om en klänning, en kjol, stringtrosor och ett vristsmycke. Den nakna kvinnokroppen 
porträtteras alltså tillsammans med ”feminina” attribut. Ett radikalfeministiskt synsätt skulle 
liksom tidigare i analysen uppmärksamma hur femininitet kopplas samman med 
kvinnokroppen och att denna representation sexualiseras utifrån patriarkala mönster. Men 
eftersom män utesluts ur bildernas målgrupp, vore det enligt queerteorin fel att tolka dessa 
bilder utifrån en heterosexuell kontext. Utifrån ett queerteoretiskt synsätt kan man istället dra 
paralleller till femmes, alltså en lesbisk iscensättning av kvinnorollen. Även om det är svårare 
att spåra den subversiva potentialen i femme-rollen, än i sammanhang då det istället är 
maskulinitet som knyts till en kvinnokropp, så finns normbrytningen ändå där genom 
kontexten Sylvia. Enligt Wittig innebär själva den lesbiska identiteten en vägran att anpassa sig 
till den heterosexuella normen. Normbrytningen blir tydlig i och med att tjejerna på bilderna 
anger att de är lesbiska eller bisexuella och att de exponerar sin kropp på ett forum riktat till 
kvinnor. I och med att femininiteten iscensätts i en homo- och bisexuell kontext handlar det 
enligt en queerteoretisk infallsvinkel om en icke-normativ iscensättning av begär som i likhet 
med butchismen ifrågasätter heteronormen. Nakenheten och de sexuella anspelningarna bidrar 
utifrån detta synsätt till att förstärka ifrågasättandet eftersom de aktualiserar och förtydligar 
kvinnornas homo- och bisexualitet. Dessa användare visar på att femininitet som stil inte 
behöver iscensättas av en heterosexuell kvinna.  

Lesbiskhet i text 
Den icke-heterosexuella och kvinnliga normen ingår i Sylvias grundstruktur och upprätthålls 
exempelvis genom användarna. Strukturen går igen i det att användarnas representationer 
byggs utifrån kön/genus och sexualitet. Under användarnamnet kan det exempelvis stå: ”Tjej, 
gillar tjejer & killar 27 år”. Således utgör dessa kategorier en ram utifrån vilken användarens 
representation byggs. Därför behöver användaren inte gå vidare in på sin sexualitet i texten om 
sig själv. När sexualiteten berörs har det en förstärkande effekt som i ”Killar bry er inte ens…” 
och ”Gillar kyssar… tjejer… underbart…” eller fungerar preciserande som i ”Söker tjejer och 
helst vuxna kvinner…” och ”Vill gärna träffa och mysa med en van kvinna som kan ta hand 
om mig”. Dock poängteras användarens sexualitet oftast inte mer, något som talar för att icke-
heterosexualitet utgör en grundläggande norm på Sylvia.  
 
Två användare ger uttryck för en viss osäkerhet i förhållande till sin identitet. De skriver: ”Jag 
är inte redigt som jag ska! ;)” och ”Jag är som jag är för att jag inte blev som jag skulle!! =OP”. 
Det är svårt att veta säkert vad de syftar på men i båda fallen utgör dessa ord en slags sidrubrik. 
Således blir de något av en framträdande del av användarens representation online. De smileys 
som följer efter båda meningarna tonar ned allvarsamheten. Den första smileyn blinkar med 
ena ögat och den andra smileyn räcker ut tungan. Detta kan indikera en viss distans, att 
användaren inte riktigt bryr sig om att hon inte ”är som hon ska” men innebär också en slags 
vink till andra användare som kan indikera samförstånd. Användarna kan syfta på sin karaktär 
överlag men det skulle också kunna röra sig om deras lesbiska sexualitet. Citaten påvisar en 
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form av utanförskap som kan ha med samhället utanför att göra men samtidigt uppstår ett 
samförstånd inom communityt. Det finns ett behov av att träffa likasinnade eller helt enkelt 
andra som förstår vad det innebär att inte ”vara som man ska”. Detta kan tolkas som att 
användarna återfinner en slags trygghet i communityt. Utifrån detta resonemang illustrerar 
citaten hur lesbisk identitet delvis skapas utifrån en känsla av att vara annorlunda. Enligt 
Wittigs sätt att definiera lesbiskhet följer också en protesthandling, att vara lesbisk innebär en 
vägran att anpassa sig till heterosexuella normer. Detta stämmer med citatens lite lättsamma 
avslutning. Trots att användaren säger sig vara ”inte redigt som hon ska” – alltså som 
heteronormen skulle ha utformat henne – så indikerar ”;)” att hon inte bryr sig. Trots att hon 
särskiljer sig så fortsätter hon att vara som hon är. Osäkerheten är således skenbar och smileyn 
medför inte bara lättsamhet utan förtydligar även själva protesthandlingen.  

Män och killar 
Hos de användare som ingår i studien nämns män och killar uteslutande i negativa ordalag, 
som underordnade kvinnor eller i samband med tydliga instruktioner för hur de ska bete sig för 
att accepteras. Citat som ”Killar bry er inte ens…” och ”Gillar inte: Påstridiga killar som inte 
kan ta ett nej” visar att män inte har så mycket att hämta. En användare visar en positiv attityd 
till killar men detta åtföljs genast av en jämförelse med kvinnor där mannen inte har någon 
chans: ”Har inget emot ’stora’ killar, men en skön kvinna är bättre.” En användare instruerar 
män på ett sätt som antyder att det ofta finns mycket att önska i deras beteende: ”Vi vill att 
inblandade MÄN ska vara AKTIVT DELTAGANDE och inte patetiskt passiva tittare.” Hos en 
annan användare klandras männens fysik: ”Dizzar håriga killar”. Detta förstärker intrycket av 
att män vistas på Sylvia på nåder. De tillhör en minoritet som inte har mycket att säga till om. 
Sättet att betrakta män skiljer sig radikalt från det sätt på vilket kvinnor nämns. De 
kommenteras inte i negativa ordalag på samma sätt som männen. I detta avseende blir Sylvia 
ett ”matriarkat” – här utgör kvinnorna normen. Detta bidrar ytterligare till känslan av en frizon 
som motiverar till exempel ett experimenterande med sexuella uttryck utanför patriarkatet och 
på icke-heterosexuella villkor. Samtidigt innebär detta att könstänkandet åter aktualiseras, 
denna gång tar det sig formen av ett ”vi” och ”de”-tänkande där det handlar om kvinnor och 
män som jämförs med varandra utifrån värderingar. Män jämförs med kvinnor och blir det 
sämre alternativet. Samtidigt som många användare är bisexuella – de har angett att de ”gillar 
tjejer & killar” – så finns det en lite negativ attityd till män. Detta är i alla fall tendensen i de 
medlemsprofiler som ingår i studien. Inte ens hos de bisexuella kvinnorna i undersökningen 
återfinns något odelat positivt om eller riktat till män. Betraktar man Sylvia ur ett perspektiv av 
sexuell frigörelse så är det värt att notera att ramarna för det officiella experimenterandet med 
sin sexualitet på communityt verkar bli begränsande när det handlar om män. Kanske är detta 
inte så märkligt med tanke på att communityt just riktar sig till tjejer och de icke-heterosexuella 
delarna av deras sexualitet. Däremot är det viktigt att notera att killar och män över huvud taget 
inte nämns på de flesta profiler, de är helt enkelt inte intressanta i sammanhanget. 

Erotik, anonymitet och självsäkerhet 
Jag har redan beskrivit hur fotografier med erotiska uttryck tenderade att vara anonyma 
eftersom man sällan fick se användarnas ansikte. Denna anonymitet går igen även i 
presentationstexterna eftersom de användare som representeras av nakenbilder tenderar att ha 
relativt korta texter utan personlig information. En tjej har bara en två rader lång 
presentationstext som bland annat anger att hon inte vet vad hon ska skriva men ”Vill ni veta 
något så fråga bara”. I ett annat fall förekommer ingen presentationstext alls. De andra texterna 
fokuserar liksom bilderna på sex och erotik såsom i följande exempel: rubriken ”Vild o kåt” 
eller ”Jag är en kåt tjej som gillar sex & porr mer än något annat….” Texterna är rakt på 



 
 
 

36

sak: ”Gillar alla former av sex”, ”Jag tycker mycket om att visa upp mig, ha sexiga kläder, gå i 
korta kjolar utan trosor, vattna blommorna näck och få grannarna vilda……..”, ”Jag tycker om 
smisk, gammaldags fostran och erotisk dominans” eller ”Jag skulle vilja ha en KVINNA eller 
MAN med i en trekant med min man. Vi söker även MIXPAR för sexlekar”. I några fall 
beskriver användarna även allmänna intressen som i följande citat ”tycker om böcker, film, 
shopping, mys hemma” eller ”Ägnar fritiden åt… fest & klubbliv, datorer, hemmakvällar, film 
& teater”. Men de har alla det gemensamt att det är svårt att identifiera den som ligger bakom 
sidan. Därför anspelar dessa användares representationer i text på samma anonymitet som 
deras bilder. På samma sätt som med anonymiteten så finns det en koherens mellan text och 
bild även i de erotiska inslagen. Eftersom texterna för ut samma budskap som bilderna och 
användaren är öppen med sina sexuella intentioner på communityt, så framstår de som säkra i 
sig själva och i sin sexualitet. Ibland blir självsäkerheten extra uttalad: ”Dizzar dom som inte 
vill ha mig”. Anonymiteten medför alltså inte ett intryck av osäkerhet. Kanske är det till och 
med så att självsäkerheten ligger i det att användarna inte beskriver sig själva. De är helt enkelt 
som de är och har inget behov att motivera hur eller varför. Dessa profiler med tydligt uttalade 
sexuella preferenser har mycket gemensamt med pro-sex feminismens ideal om kvinnors 
frigjorda inställning till sina kroppar och sin lust. Genom Sylvia och med hjälp av modern 
teknik visar de hur kvinnor kan skaffa sig egna uttrycksmedel för sin sexualitet – utanför det 
heteronormativa samhället.   

Motsättningar 
De erotiska representationerna och användarnas sexuella intentioner väcker ibland 
uppmärksamhet och debatt hos andra användare på Sylvia. Detta framkommer genom att de 
opponerar sig emot de erotiska uttrycken såsom ”Dizzar Nakenbilder!” eller ”Dissar personer 
här på sylvia med nakenbilder av sig själva”. En användare uttrycker sin oförståelse för sexuell 
uppraggning så här: ”Jag fick en fråga av en medlem här på sylvia om jag ville strippa för 
henne på msn i webcam !!! jo men visst vill jag det ..självklart !!! (NOT) Förstår mig inte på en 
del… Fick ett erbjudande idag på mail från en medlem här på sylvia som ville slicka min 
F***a……..jo men självklart….var? när? hur? (NOT) blir lite förvånad över hur människor 
kan vara…..”. Dessa protester har en gemensam nämnare med de motsättningar som uppstod 
inom feminismen under perioden av sex-wars. På samma sätt som erotik debatterats inom 
feminismen så skulle diskussionen på Sylvia kunna handla om att de som protesterar känner 
sig hotade. Protesterna kan tolkas som att de vill skydda sig själva från att som kvinnor bli 
offer för patriarkal sexism och heteronormativitet, men det finns också en moralisk aspekt. 
Citaten illustrerar en konflikt som grundar sig i att erotiska uttryck och överraskande sexuella 
inviter bryter mot normer som i alla fall delvis råder på Sylvia. Hos de användare vars 
representation anspelar på erotik finns dock inte något svar på kritiken. Kanske innebär deras 
erotiska representationer svar nog. 

Sexualitet på ett personligt sätt 
De användare som inte har några nakenbilder berättar överlag mer om sig själva och sitt liv, 
främst genom långa personliga texter, utförliga beskrivningar av sina intressen och ibland 
anger de hela sitt namn och var de bor. Det skulle inte vara svårt att identifiera användaren 
utifrån den information som uppges i användarprofilen och detta stämmer överens med dessa 
användares presentationsbild där ansiktet inte döljs. På så sätt talar texterna samma språk som 
bilderna i det att de inte är anonyma. Även om dessa användare inte drar någon särskild 
uppmärksamhet till de sexuella delarna av sin sexualitet så är sexualiteten tydligt uttalad, alltid 
i undertiteln (till exempel ”Tjej, gillar tjejer 33 år”) och ibland i texten: ”Gillar […] 
Kyssar…tjejer… Underbart…” och ”Gillar tjejer varmt”. I den här gruppen av tjejer finns 
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också ibland tecken på en osäkerhet i beskrivningen av sig själv som inte alls har någon 
motsvarighet hos tjejerna med nakenbilder: ”Fråga mig och ni får svar.. (om ni vill veta nått 
om mig förstås) =)” och ”Jag vill inte påstå att jag kan dansa, men ändå vill jag stå där mitt på 
dansgolvet.” En person väljer också att beskriva sig själv genom att citera kompisars 
uttalanden om henne och sedan kommentera dessa: ”sexy (vet ju inte jag) […] Underbar (ja 
självklart) […] sötnos (oj oj oj)”. Denna omväg – att beskriva sig själv med hjälp av vad andra 
tycker – inger också ett lite osäkert intryck. Men även om det förekommer uttryck för 
osäkerhet så är inte osäkerheten karakteriserande för dessa medlemmar. Snarare är det så att 
den är en del av den personligare attityd som präglar deras sidor. Många berättar öppet och 
utförligt om sig själva i långa texter: ”Bor med min mor än så länge och min katt Flisan”, ”Jag 
kanske e en komplicerad människa men jag e mycket snäll och givmild” och ”Inför 2006 siktar 
jag på att genomföra min nionde Vätternrunda”. Ibland citeras låttexter, roliga historier och 
omgjorda talesätt. Dessa användare drar uppmärksamheten från sin sexualitet och till sin egen 
personlighet. Härigenom representeras lesbiskhet och bisexualitet på ett personligt snarare än 
sexuellt sett. Detta illustreras också av den medlem som inte har ett fotografi av sig själv utan 
av en röd ros som ligger på en vit huvudkudde på ett vitt lakan. Denna bild innehåller en stark 
symbolik med den röda rosen som ofta används som en symbol för kärlek. Samtidigt ligger 
rosen i en säng, något som kan förknippas med sömn men i detta fall snarare anknyter till sex. 
Bilden drar betraktarens uppmärksamhet bort ifrån användarens utseende och kropp vilket ger 
intrycket av att användaren vill betona inre egenskaper snarare än yttre. Denna okroppsliga 
representation anknyter till Sundéns tankar om ett behov av att osynliggöra sin kropp i en 
kultur där ytan blir allt viktigare. Medlemmen är en av dem som ger uttryck för det tidigare 
nämnda motståndet mot nakenbilder och erotiska uttryck, något som också återfinns hos flera 
av användarna vars sida inte anspelar på erotik.   

Snällt språk 
Som jag tidigare antytt, så kan man grovt dela in Sylvias användare i två kategorier; en som är 
mer inriktad på nakenhet, sex och sexuella utbyten av olika slag, online och offline, samt en 
grupp som inte fokuserar på sex utan mer på personliga uttryck och vänskap. Det som går igen 
i alla medlemsprofiler på communityt är ett trevligt tonfall och en strävan efter att andra inte 
ska ta illa upp. Kommentarerna i gästboken speglar ofta det som användaren själv gett uttryck 
för på sin sida. Fokuserar medlemsprofilen på sex, tenderar alltså kommentarerna att ha en mer 
sexuell karaktär. Många kommentarer knyter också an till den presentationsbild användaren 
valt. Om medlemmens utseende kommenteras så är det i uppskattande och positiva 
ordalag: ”Hej!! Vad Söt du va!!!”, ”sexig du var - vill du prata lite?”, ”Fina o sexiga bilder, ser 
verkligen läcker ut///”, ”puss på skinkan *tihi*” [till en användare som har en bild på sin rumpa 
som presentationsbild] och ”heta bilder! Det blir vått mellan benen”, ”Du va ju väldigt het 
måste jag säga…:)”. Nakenbilder kommenteras gillande och i större utsträckning än andra 
bilder, men även bilder där inte nakenhet förekommer kommenteras ofta och med positiva 
ord: ”Du vet säkert redan detta men jag måste bara säga att du är nog en av de sötaste personer 
jag sett.. ;)”.  
 
Språket som används är typiskt för kommunikation på Internet. Stavfel och tangentslagfel visar 
på att texten ofta är snabbt skriven. Utropstecken, punkter, stjärnor och smileys används 
frekvent för att betona uttalanden eller ange ett känslotillstånd. Hos flertalet användare är tonen 
är glad och påfallande gullig. Texterna är bildliga och innehåller pussar, kramar och skratt, 
framförallt i andra användares kommentarer men ibland även i den personliga texten: ”hej bejb 
*pussar”, ”Mmmmmmmmmmmmums vilken underbar rumpa du har hihi…verkligen 
läcker=)”, ”Puss på er”, ”Tack detsamma sötnos ;)”, ”Jag är 47 år och mjuk”, ”SEX – FÅR 



 
 
 

38

LIVET ATT GLITTRA !”, ”jag e inte farlig bitts aldrig jag lovar =p haha!” och ”Gillar Tjejer 
– varmt, Choklad – sött”.  
 
När det handlar om sex i den personliga texten tar det sig två olika uttryck. Antingen berörs 
ämnet faktamässigt och konkret: ”Gillar alla former av sex” eller ”Vi söker även MIXPAR för 
sexlekar”. Tonen kan också vara lite gulligare eller mildare som i ”Gillar smisk lite när jag 
varit dum” eller ”Jag är en kåt tjej som tycker om sex & porr mer än något annat…. Hoppas det 
finns fler som jag ’ler’”. I dessa exempel mildras det sexuella av ordet ”lite” eller ”’ler’”. Det 
sistnämnda står inom citationstecken och visar därigenom på användarens sinnesstämning. Den 
lättsamma tonen i sexuella budskap går även igen i gästbokens kommentarer. Smileys bidrar 
med en vänlighet eller mer lättsam ton som kan förmildra ett uttalande: ”Du verkar ha en go 
fitta som jag gärna hade smakat på *ler*”, ”Alltså inte STÖTER på varann utan…..Stöter PÅ 
varann…..hihihihi……Äsch, du förstår nog va jag menar….*wink wink*” eller ”Du verkar 
vara en myysig tjej :o) Jag har allt du söker..en ’stor’ kille o en härlig fitta..lust att maila? […] 
Längtar såå efter en tjej :o)”. Meddelanden med sexuellt innehåll utgörs ofta av bildliga 
anspelningar som till exempel ”Kom, kryp närmare, det får du gärna och smaka, men jag vill 
smaka på dig först, massor av slick” ”jag blir pirrig av att fantisera om att smiska på din sexiga 
rumpa…..du skulle gärna få puss på min!!” eller ”åhh jag blir så våt på dig….vill du snacka på 
msn???”. Vid ett fåtal tillfällen förekommer ett lite hårdare språk: ”Lillslynan håller sig 
sysselsatt ser jag hmmmm” eller ”min kille vill knulla dig….”. Kommentarerna varvas med 
erbjudanden i stil med: ”Intresserad av ett dominant par??” eller ”jag känner mig lika kåt som 
du gör på bilden e du me på webbsex?”. Sexuella kommentarer av både lättare och hårdare 
karaktär förekommer i princip bara på de sidor där användarna i sina presentationer själva 
fokuserat på sex i text och bild. Det är också värt att poängtera att tonen i de sexuella 
kommentarerna överlag präglas av respekt genom ordval, smileys och anpassning till den 
medlemsprofil som kommenteras.  
 
Vad det gäller kommentarerna i gästboken hos de användare vars representation inte fokuserar 
på sex är meddelandena framförallt av personlig karaktär som påminner lite om brev eller korta 
meddelanden som handlar om medlemmarnas vardag. Så här kan det se ut: ”Hej Solis! Japp 
ligger här i sängen o kan inte göra så mycket!! Hur e de med dig då?!”, ”Hej sjukling…bli frisk 
o kom hem snart…Grrrr”, ”Jag ska bara panikplugga jag… Ska ha klar en hemtenta imorgon 
egentligen men är långifrån ens påbörjad” eller ”HEHEHE… Låter jobbigt…..själv ska jag ta 
en cigg o slänga mig i soffan framför en film…..*L*”. Ibland är dessa meddelanden delar av en 
dialog: ”ja jag ska nog prova o fråga lite…. :D det kan ju bara bli bättre.. ;)” ”ohh så skönt. jag 
måste jobba. snart. snyft” eller ”Klart jag cyklade lite åt dig också, känns det inte i dina ben??”. 
Anledningen till att dessa publiceras offentligt i gästboken är ofta att medlemmarna inte är 
betalmedlemmar och det kostar poäng att skicka mail. En annan anledning kan vara att det är 
ett enkelt sätt att skicka korta meddelanden. Den här typen av kommentarer bidrar med en 
känsla av vardaglighet och förstärker intrycket av att det handlar om ett litet samhälle. Men det 
innebär också att användarnas liv offline får en plats på Sylvia. Att visa på delar av sitt liv 
offline kan ha funktionen att göra användarens karaktär mer trovärdig, något som jag tidigare i 
analysen redogjort för mer ingående. 
 
Liksom tidigare nämnt är smileys och känslomässiga förstärkningar med hjälp av olika tecken 
karakteristiskt för kommunikation på Internet. Det som däremot blir mer unikt för Sylvia är det 
gulliga tonfallet och användandet av söta och snälla ord som ”sötnos”, ”tjej”, ”rumpa” 
och ”puss”.  Detta kan liknas vid den feministiska estetik som Ladendorf fann i sin studie av 
feministiska grrl-zines. Ladendorf fann ett bildligt återtagande av det rosa, söta och ”feminina” 
som i en feministisk kontext fick en ny innebörd. På Sylvia speglas detta snarast i textform, där 
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gulliga ord och uttryck blir ett etablerat sätt att uttrycka sig. Till skillnad från Ladendorfs studie 
så handlar det inte om ett feministiskt sammanhang och det handlar därför inte om ett 
återtagande, utan snarare om en språklig estetik som blir karakteristisk för Sylvia. Däremot kan 
den ganska frekventa användningen av ord som haft en mer sexistisk innebörd i heterosexuella 
sammanhang, såsom ”bejb” och ”fitta”, liknas vid ett återtagande i stil med de pinuppor i 
Ladendorfs studie som i en feministisk kontext fick en feministisk innebörd istället för 
sexistisk. I det här fallet handlar det om heteronormativt sexistiska ord som i en icke-
heterosexuell kontext och med hjälp av smileys får en ny och mer jämlik innebörd. Ord som 
varit skällsord eller haft en negativ och nedsättande innebörd återtas tack vare att de anspelar 
på erotik kvinnor emellan. 

Sammanfattning av analys 
Genom analysen har jag påvisat hur olika teoretiska perspektiv kan medföra radikalt motsatta 
tolkningar av Sylvia och representationerna av communityts användare, exempelvis sexuella 
representationer av kvinnokroppen. Genom att använda mig av olika synsätt har jag velat 
nyansera analysen för att i vissa fall påvisa att det ett tolkningssätt kan ligga närmare till hands 
än ett annat. Exempelvis bidrar den icke-heterosexuella kontexten till att en queerteoretisk 
tolkning ibland ligger närmare till hands – samtidigt som ett radikalfeministiskt perspektiv 
bidrar till att göra analysen mer mångfasetterad. Det finns alltså konflikter mellan olika 
teoretiska tolkningsmöjligheter, men utöver detta bygger communityt självt på flera 
motsättningar och diskussioner. Detta återfinns i konflikten mellan en konstruktivistisk eller 
essentialistisk definition av kön. 
 
I grund och botten handlar det om sexualitet och friheten att utöva sin sexualitet på det sätt man 
själv väljer, något som också ger upphov till motsättningar bland communityts användare. 
Nedan följer en sammanfattning av analysen som syftar till att besvara mina inledande 
frågeställningar. 
 
Sylvia ger i viss mån utrymme för en konstruktivistisk syn på kön och ett ifrågasättande av 
vad ”manlighet” och ”kvinnlighet” egentligen innebär. Detta sker tack vare att den riktar sig till 
homo- och bisexuella men även genom att medlemmarna kan välja bland ett relativt brett 
spektra av kön/genus. Men trots detta bibehåller det biologiska könet sin status och sidan faller 
allt som oftast tillbaka på en essentialistisk syn på kön, där människorna delas upp i kvinnor 
och män som utformas i likhet med Butlers heteromatris. Därför reproduceras det 
heteronormativa systemet trots att det på Sylvia handlar om homo- eller bisexuella. 
 
Det biologiska könet blir först och främst aktuellt genom Sylvias separatistiska tendenser. 
Eftersom siten riktar sig till tjejer, blir det viktigt att de medlemmar som inte är tjejer inte 
heller utger sig för att vara det. En annan anledning till att idén om ett ”äkta” kön blir viktig, 
har att göra med att Sylvias medlemmar ska känna sig trygga i utövandet av sin sexualitet. 
Eftersom det handlar om icke-heterosexuella tjejer blir det återigen viktigt att tydliggöra vem 
som är kvinna och vem som är man. Alltså finns det en koppling mellan ett fritt utövande av 
sin sexualitet och idén om ett ”äkta” kön. 
 
En viktig del av Sylvia handlar om sexualitet. Communityt har en tydlig målgrupp i ”tjejer som 
gillar tjejer”, alltså icke-heterosexuella tjejer. Sexualiteten gestaltas på två nivåer, dels i form 
av en mer eller mindre tydlig identitet såsom lesbiskhet eller bisexualitet, men även på en 
praktisk och konkret nivå där användarna kan ge utlopp för sin sexualitet i ord och bild. Men 
för att kvinnorna ska känna sig fria i själva utövandet av sin sexualitet är det alltså viktigt att de 
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känner sig trygga i att de inte behöver ha något med de manliga användarna att göra. Detta 
tillvägagångssätt – idéen om en frizon av kvinnlig gemenskap – stämmer överens med en 
radikalfeministisk strävan efter att kvinnor ska kunna leva ut sin sexualitet utan att falla offer 
för patriarkala maktstrukturer. I och med att Sylvia ger stort utrymme för olika sexuella uttryck, 
skapas det band mellan kvinnor med olika typer av sexualitet. Detta liknar Richs idé om en 
gemenskap kvinnor emellan, ett lesbiskt kontinuum, som öppnar upp för ett utövande av 
sexualitet som sträcker sig bortom den heterosexuella erotiseringen av kvinnokroppen.  
 
Icke-heterosexuliteten utgör en grundläggande norm på Sylvia. Även kvinnan som norm är 
tydlig och går igen i webbsidans struktur såväl som i användarnas profiler. Män och killar 
berörs i negativa ordalag och som underordnade kvinnan. Detta bidrar till känslan av att Sylvia 
utgör en frizon, något som motiverar ett experimenterande med sexuella uttryck utanför 
patriarkatet och på icke-heterosexuella villkor. Samtidigt blir det binära könstänkandet återigen 
viktigt, denna gång eftersom kvinnor och män värderas i förhållande till varandra. Lesbiskhet 
och icke-heterosexualitet är så grundläggande att den oftast inte kommenteras vidare i 
användarnas profiler. Men ibland skildras sexualiteten som ett medvetet utanförskap i stil med 
Wittigs uppfattning om att lesbiskhet delvis är en protesthandling, en vägran att anpassa sig till 
heteronormen. 
 
De användare som poserar nakna på sin presentationsbild, har det gemensamt att de 
uttryckligen visar upp sin kropp eller delar av sin kropp inför kameran. Sättet kropparna 
exponeras på medför att nakenbilderna anspelar på en sexualisering av kvinnokroppen. En 
radikalfeministisk eller anti-pornografi feministisk tolkning av dessa bilder leder till en 
objektifiering av kvinnokroppen och ett pornografiskt gestaltande av kvinnors sexualitet som 
fortsätter att göra kvinnor till offer. Men även när det handlar om ett till synes passivt 
uppvisande av kvinnokroppen så innebär presentationsbilden ett aktivt val och ett aktivt 
ställningstagande från medlemmens sida. Att objektifiera sig själv är ett sätt att använda sig av 
och leva ut sin sexualitet, något som pro-sex feminister och anti-censur feminister kämpar för. 
I den kontext som Sylvia utgör innebär dessa bilder också ett experimenterande med erotik på 
icke-heterosexuella villkor. På Sylvia blir detta ett aktivt ställningstagande för kvinnors 
sexuella frigörelse, något som blir extra tydligt i samband med skildringar av mer eller mindre 
tabubelagda aspekter av kvinnors sexualitet, såsom S/M och onani.  
 
Det finns ett samband mellan anonymitet och aktiv sexualitet som går igen hos de medlemmar 
som representeras av nakenbilder. Användaren visar inte sitt ansikte och texten är kort, 
opersonlig och fokuserar på sex. Anonymiteten visar på en stigmatisering men trots detta ger 
dessa användare ett självsäkert intryck. Profilerna består av tydligt uttalade sexuella 
preferenser och användarna har en frigjord inställning till sina kroppar och sin lust, något som 
går hand i hand med pro-sex feminismens ideal. Men det händer att andra användare tar illa vid 
sig och opponerar sig mot nakenhet och sexuell uppraggning. Protesterna på Sylvia har en 
gemensam nämnare med liknande debatter om erotik som förts inom feminismen. Däremot 
skiljer sig Sylvia från det aktivistiska eller ideologiska fält som feminismen utgör eftersom 
communityt i sig varken är ett feministiskt eller ett aktivistiskt forum. Användare med en mer 
neutral presentationsbild berättar överlag mycket om sig själva och sina liv. Härigenom drar de 
uppmärksamheten till sin egen personlighet snarare än till sin sexualitet. Detta innebär att 
lesbiskhet och bisexualitet representeras på ett personligt snarare än sexuellt sett. 
  
I studiens bildmaterial återfinns representationer som blandar ”feminina” och ”maskulina” 
uttryck och som utifrån ett queerperspektiv får en subversiv potential. Dessa bilder präglas av 
en vardaglighet som förstärker det ”naturliga” i en kvinnlig maskulinitet i stil med Rubins och 
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Halberstams alternativa genus för kvinnor. Samtidigt blir det tydligt att butchen har potential 
att göra anspråk på maskuliniteten och därigenom ifrågasätta patriarkatet. De bilder där 
kvinnokroppen representeras naken anspelar snarast på femininitet genom val av kläder och 
attribut. Här leder ett radikalfeministiskt perspektiv till att uppmärksamma hur femininitet 
kopplas samman med den nakna kvinnokroppen som sexualiseras på patriarkala villkor. Men 
eftersom Sylvia inte handlar om en heterosexuell kontext så ligger en queerteoretisk tolkning 
närmare till hands. Utifrån detta synsätt kan de representationen av femininitet i samband med 
kvinnokroppen istället tolkas som femmes, en lesbisk iscensättning av kvinnorollen. Detta är 
alltså en icke-normativ iscensättning av begär som i likhet med butchismen ifrågasätter 
heteronormen. Således öppnar Sylvia, i form av en icke-heterosexuell kontext, upp för mer 
queerteoretiska tolkningar både av innebörden av femininitet och av de sexuella och erotiska 
uttryck som uppstår genom den sexualiserade kvinnokroppen.  
 
På Sylvia kan användaren välja mellan ett flertal olika kön/genus och i och med detta 
iscensätter communityt Internets möjliga dekonstruerande effekt på identiteter. Samtidigt 
bygger Sylvia på en idé om att medlemmarna kan vara och är ärliga när det gäller sitt kön. 
Värdet av att vara ärlig är också något som går igen i medlemmarnas egna texter. Detta speglar 
att Internet är ett forum där man aldrig kan vara säker på vem eller vad någon egentligen är. 
Denna osäkerhet skulle kunna bli en symbol för frihet i likhet med de utopiska webbteorier 
som går ut på att Internet gör det möjligt att bli och vara vad man vill, men istället innebär 
osäkerheten ett hot. ”Ärligheten” innebär att Sylvia hela tiden förhåller sig till 
världen ”utanför” och härigenom faller ärlighet online ofta tillbaka på referensramar och 
definitioner offline.  
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Diskussion 
På Sylvia kan man välja mellan flera olika kön/genus och sexualiteter. Det skulle kunna 
förvandlas till en frizon där kön inte längre har betydelse, en zon där det inte spelar någon roll 
hur man definieras av samhället utanför. Men detta inträffar inte. För Sylvia är något av en 
frizon, men med kvinnor som målgrupp. Kön blir viktigt för att man ska känna sig trygg, veta 
med vem man har att göra. Kvinnorna utgör normen – på bekostnad av männen så klart – men 
även på bekostnad av en mer frikopplad syn på kön. Men grundtanken handlar trots allt om ett 
forum för kvinnor. En värld bestående av experimentella och oidentifierade kön var aldrig 
målet, snarast en biprodukt av den tid vi lever i. Men i och med att kön blir viktigt, knyts 
Sylvia ofrånkomligen till samhället utanför – just det samhälle många medlemmar velat vända 
ryggen, om än bara tillfälligt. I samhället utanför är kön också viktigt – fast på andra sätt. 
Frågan är vad som följer med könstänkandet in på Sylvia? Om kön fortsätter att vara viktigt, är 
inte risken stor att vi tar med oss just de normer och restriktioner som vi ville undkomma?  
 
Samtidigt är det fascinerande med ett ställe där kvinnorna utgör en överväldigande majoritet, 
ett ställe där faktiskt kvinnorna utgör normen. En oas som öppnar upp för sånt som inte är 
möjligt i ett samhälle där normen är en man. Men vad? Går det att placera in de erotiska 
uttryck som återfinns på Sylvia i en feministisk tradition som motiverar experimenterande med 
sexuella uttryck på kvinnornas egna villkor? Undkommer radikalfeministerna patriarkatet på 
ett separatistiskt community riktat till kvinnor? Jag vill tro det. I alla fall måste man börja 
någonstans. Så varför inte här?  
 
Sylvia utgör delvis ett spelrum där kvinnor kan presentera ett egenproducerat erotiskt material, 
något som medför uppskattande kommentarer från många andra medlemmar. Jag tror att det är 
viktigt med ett spelrum där kvinnor tillåts experimentera och ge uttryck för sin sexualitet lite 
vid sidan av det heteronormativa samhället, en plats som bidrar till en frigjord inställning till 
sin kropp och sin lust. Sylvia har potential att bli – eller är kanske redan – en plats där kvinnor 
av olika sexualitet kan skapa en erotik kvinnor emellan och att det kommer att ta dem långt. 
Men vad betyder det då att vissa tar illa upp av nakenbilderna? Det är en fråga om rädsla men 
också en fråga om moral. Och moral är nära sammankopplat med normer. Men vilka normer 
handlar det om nu? Är det samma normer som i det patriarkala samhället medfört att kvinnlig 
sexualitet kopplas samman med skuld? Kan det vara så att detta är en del av heteronormen som 
lever kvar? Eller ser det bara så ut? Är det rätt av mig att moralisera över de som moraliserar? 
 
Jag tänker på butch- och femmeuttrycken jag hittade på Sylvia. Finns det något som gör att 
kvinnlighet lättare ifrågasätts om bröst och könsorgan är dolda? Innebär en lek med subversiva 
genusuttryck att man måste fjärma sig från sin kropp? Eller är det den som iakttar som måste 
fjärma sig från kroppens kulturella innebörd? Jag var själv med i en dragking-workshop för ett 
tag sedan – en lek med min syn på mig själv som kvinna. Av någon anledning hade jag 
förväntat mig att det skulle säga ”klick”, att jag hade en inneboende ”manlig” Kristina som 
skulle ploppa fram bara han/hon fick chansen. Men detta inträffade inte. Och jag blev besviken 
på samma sätt som när jag var liten och trodde att det skulle säga ”klick” när jag fyllde år, att 
jag skulle förändras när jag blev ett år äldre. Saker förändras inte bara utan vidare. Inte ens när 
man själv försöker. Kanske finns det ingen manlig Kristina därinne. Kanske har han/hon gett 
upp för länge sedan. Kanske finns han/hon där och bara väntar på rätt tillfälle. Kanske är 
han/hon redan här. 
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På sikt tror jag att det kommer uppstå forum där män och kvinnor kan mötas på lika villkor och 
kanske kommer till och med vår syn på kön att lösas upp. I skrivandets stund tror jag att allt är 
bra – så länge vi fortsätter att tänka och experimentera, så länge vi fortsätter provocera och 
debattera. 
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Bilaga 1: Definitioner 
 
Butch – ett uttryck för den lesbiska kvinnan i manskläder.118 
 
Butchism – är diskussionen om en kvinnlig maskulinitet eller en maskulinitet utan män.119 
 
Blogg – är den svenska versionen av blog som är en förkortning för weblog – en log som ligger 
uppe på Internet.120 Blogg har ofta samma betydelse som dagbok.  
 
Chatrum – är en mötesplats på Internet där individer kan kommunicera med varandra via 
textmeddelanden. 
 
Crossdressing – att ha på sig kläder som förknippas med ett annat kön.121 
 
Dissa eller dizza – är ett slanguttryck som bland annat betyder att ignorera eller strunta i. Det 
har också en motsatt innebörd till att gilla.122 
 
Drag – innebär en symbolisk klädsel som förknippas med ett kön men som bärs av en person 
av ett annat kön. Biologiska män i drag kallas drag queens och biologiska kvinnor i drag kallas 
drag kings.123 
 
Femme – kallas den lesbiska kvinnan som iscensätter en kvinnoroll.124 
 
FTM transsexuell – är en förkortning för Female To Male och innebär en person som vid 
födseln eller senare identifierats som kvinna utifrån sin anatomi men som känner sig som man 
och därför identifierar sig som man och ofta utger sig för att vara man. Vissa FTM väljer att ta 
testosteron och förändra sin kropp genom operationer. FTM har ingenting att göra med 
sexualitet.125 
 
Genderfuck – en lek med traditionella genusidentiteter eller könsroller, ofta genom en 
kombination av attribut som förknippas med olika genus såsom exempelvis bröst och skägg.126 
 
MTF transsexuell – är en förkortning för Male To Female och innebär en person som 
identifierats som man utifrån sin anatomi men som själv identifierar sig som kvinna. Vissa 
genomgår operationer för att förändra sin kropp. MTF betyder ingenting för personens 
sexualtet.127 

                                                 
118 Rosenberg, s. 76. 
119 Ibid. 
120 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog (2005-12-05). 
121 http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-dressing (2006-10-22). 
122 När jag frågar Lotta, 14 år, beskriver hon uttrycket så här: ”Att dissa någon är att typ strunta i den eller att 
ignorera den. […] Man kan säga att motsatsen till att dissa är att tycka om. Men det betyder inte att dissa är att 
ogilla. Lite krångligt” (2007-01-03). 
123 http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_%28clothing%29 (2006-10-22). 
124 Rosenberg, s. 76. 
125 http://en.wikipedia.org/wiki/FTM (2006-12-04). 
126 http://en.wikipedia.org/wiki/Genderfuck (2006-10-22). 
127 http://en.wikipedia.org/wiki/Transwoman (2006-12-04). 
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MUD – betyder Multi User Dungeons eller Multi User Dimension. Det är ett textbaserat 
rollspel som spelas via Internet i realtid och med deltagare från hela världen.128 
 
Nickname – är ett kortnamn eller smeknamn som man använder sig av som tilltalsnamn på 
chatrum eller communities. 
 
Smiley – innebär en uttryckssymbol som illustrerar en sinnesstämning och skapas utifrån 
bokstäver och tecken såsom exempelvis: :) som gestaltar ett leende ansikte eller :P som 
föreställer någon som räcker ut tungan. Symbolerna används exempelvis i texter på Internet 
och kan till exempel indikera att en text ska uppfattas skämtsamt :D.129 
 
Transvestit – är en anatomisk man som känner ett behov av att klä sig och agera som kvinna 
eller en anatomisk kvinna som har ett behov av att klä sig och agera som man. Det kan handla 
om könsidentifikation såväl som fetischism.130 
 
 
 

                                                 
128 http://sv.wikipedia.org/wiki/MUD (2006-12-15). 
129 http://sv.wikipedia.org/wiki/Uttryckssymbol (2006-12-10). 
130 http://sv.wikipedia.org/wiki/Transvestit (2006-12-06). 
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Bilaga 2: Kvantitativt material 
 
Här följer en presentation av det kvantitativa material som använts i analysen. 
 

Användarnas fördelning mellan olika kön/identiteter131 
5728  killar 
14766  tjejer 
36  killpar 
162  tjejpar 
677  mixpar 
31  FTM 
69  MTF 
43  drag queen 
26  drag king 
153  transvestit 
310  annat 
22001  totalt 
 
 
 
 

Användarnas fördelning mellan olika sexuella läggningar132 
 
773  gillar killar 
11975  gillar tjejer 
7707  gillar killar & tjejer 
1546  gillar alla 
22001  totalt 
 
 
 

Användarnas fördelning mellan olika typer av presentationsbilder133 
11204  personliga bilder 
4167  bilder på annat 
1679 nakna personliga bilder 
1079  nakna bilder på annat 
18129  totalt 
 
 

                                                 
131 http://www.sylvia.se/members/search.asp (2005-12-18). 
132 Ibid. 
133 http://www.sylvia.se/members/search.asp (2006-12-14). 


