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Titel  

”Varför inte gå tillbaka till klassiska hbt?” En diskursteoretisk analys av inkludering och exkludering i den svenska 
hbtq-rörelsen 
”Why not go back to classic lgbt?” A discourse analysis of inclusion and exclusion in the Swedish lgbtq-movement 
 
 

Sammanfattning 

Syftet har varit att synliggöra och analysera inkludering och exkludering inom den svenska hbtq-rörelsen, samt att 

fördjupa förståelsen för konflikterna inom rörelsen. Genom diskursteoretisk analys av massmedias beskrivning av 

aktioner under 2012 har följande resultat uppnåtts; inom rörelsen framkommer två diskurser, med olika syn på vilka 

politiska frågor rörelsen ska fokusera på. Dessa kallas i uppsatsen den endimensionella och den flerdimensionella 

diskursen. Den endimensionella vill återgå till en mer ”klassisk” homokamp, medan den flerdimensionella har ett 

mer intersektionellt synsätt och vill bredda det politiska spektrumet. Diskurserna har även olika syn på vilka politiska 

metoder som är mest effektiva samt skiljer sig åt i sitt förhållningssätt till queerbegreppet. Enligt min analys 

diskuterades vad som beskrevs som en splittring inom rörelsen under denna tidsperiod på ett väldigt specifikt sätt, 

där begreppet extremism var centralt. 
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Förord 
Ett stort tack till min handledare Eva Bolander för alla intressanta diskussioner och värdefulla 

synpunkter som har lyft uppsatsens nivå. Jag vill också tacka mitt kära plugg-gäng för stöd, 

korrekturläsningar, synpunkter och pepp!  
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Inledning 

Sommaren 2012 publicerades en artikelserie i QX1 om i vilken riktning den svenska hbt-rörelsen 

var på väg. Frågan är välbefogad med tanke på att den svenska rörelsen är en av de sociala 

rörelser som nått längst i världen. I Sverige har hbtq-personer nu, efter många decenniers kamp, 

uppnått många av de formella rättigheter rörelsen kämpat för. Nu kvarstår inte längre många av 

de juridiska hinder som hindrar hbtq-personer från att kunna leva sina liv på samma villkor som 

heterosexuella, utan rörelsen har fört en framgångsrik kamp. Frågan om rörelsens framtid blev 

under sommaren 2012 allt mer aktuell, till följd av ett par incidenter som skedde i samband med 

Pridefestivaler. Aktivister riktade kritik och utförde aktioner mot bland annat Migrationsverket 

och Försvarsmakten, då fraktioner av rörelsen protesterade mot dessa institutioners medverkan 

på Pride. Detta ledde i sin tur till en stormig diskussion om vem som har rätten, och makten, att 

avgöra vilka frågor som ska lyftas av denna sociala rörelse.  

 

Den svenska hbtq-rörelsen har en lång historia av inre spänningar och konflikter. I rörelsens 

begynnelse fanns det exempelvis ofta motsättningar mellan homosexuella kvinnor och män, och 

att kampen för transpersoners rättigheter skulle innefattas av rörelsen var inte ett okontroversiellt 

beslut.2 Rörelsen är i ständig utveckling och när Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter (RFSL) i maj 2012 beslutade att deras verksamhet även skulle omfatta 

queerpersoner väcktes återigen starka känslor. Under de senaste åren har förkortningen hbt 

etablerats allt mer, både som samlingsbegrepp i det svenska språket, och som en grupp som 

tillsammans kämpar för lika rättigheter för de med normbrytande sexuell läggning eller 

könsidentitet. Ibland skrivs dock förkortningen hbtq, där alltså även queer inkluderas3. 

Queerbegreppet har länge varit omstritt och beslutet att även innefatta queerpersoner i RFSLs 

politiska agenda väckte känslor både inom och utom rörelsen, och synliggjorde en konflikt som 

handlar om mer än bara begreppets vara eller icke vara. Vid en tidpunkt när i princip alla formella 

rättigheter uppnåtts är det på sin plats att ställa frågan om vart man är på väg. 

 

Syfte 

Syftet är att synliggöra och analysera den diskursiva kamp som pågår inom den svenska hbtq-

rörelsen, som till synes verkar handla om vilka politiska frågor rörelsen ska fokusera på. Vidare är 

                                                 
1 Sveriges största tidning som riktar sig hbtq-personer. 

2 Svante Norrhem, Jens Rydström & Hanna Winkvist, Undantagsmänniskor: en svensk hbt-historia (Stockholm, 2008), s. 

134. 

3 Den breda sociala rörelse som driver dessa frågor kan ses som en rörelse eller som flera rörelser som ibland 

samarbetar, och ibland inte gör det. I uppsatsen kommer jag använda 'hbtq-rörelsen' eller 'rörelsen' som 

samlingsnamn för den rörelse som av och till omfamnat queerbegreppet.  
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syftet att fördjupa förståelsen för konflikterna inom rörelsen samt att analysera hur de olika 

diskurserna förhåller sig till inkludering och exkludering. 

 

Frågeställningar 

 Vilka är de olika verklighetsuppfattningarna som konstrueras inom den svenska hbtq-

rörelsen? 

 Var och på vilket sätt står verklighetsuppfattningarna i motsättning till varandra? 

 Hur motiveras inkludering och exkludering inom dessa verklighetsuppfattningar? 

 

Tidigare forskning 

Det finns gott om hbtq-relaterad tidigare forskning, men när det gäller just rörelsen och dess 

interna konflikter finns det ett relativt stort tomrum. En del aspekter lyfts i de mer 

populärvetenskapliga historieskrivningar som gjorts, exempelvis i den tidigare nämnda boken 

Undantagsmänniskor - en svensk HBT-historia av Norrhem, Rydström & Winkvist, vilken redogör för 

könsöverskridande och samkönad kärlek och sexualitet i Sverige från forntiden till samtiden. 

Relaterat till uppsatsens frågeställningar har jag funnit ett fåtal avhandlingar som tangerar ämnet. 

Andréaz Wasniowskis avhandling Den korrekta avvikelsen - vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och 

exkluderande praktiker hos RFSL 1950-1970 undersöker genom analys av publikationer och brev 

författade av RFSL hur förbundet under denna tidsperiod förhöll sig till samhällets 

föreställningar om "normal" och "avvikande" sexualitet samt hur detta påverkade vem som 

inkluderades i den företrädda gruppen. Wasniowskis resultat visar att RFSL främst arbetade 

genom att med hänvisning till vetenskapliga källor bevisa att det inte fanns någon skillnad mellan 

homo- och heterosexuella. I övrigt använde sig RFSL främst av assimileringsstrategier, vilket 

hade en uteslutande effekt för normbrytare. Dock hade förbundet inåt sett en mer tolerant syn på 

avvikande, vilket tyder på att assimileringen var en taktik snarare än förbundets verkliga 

övertygelse.4 Hanna Hallgrens avhandling När lesbiska blev kvinnor behandlar genom diskursanalys 

av bland annat magasin, fanzines, sånger och artiklar hur lesbiskfeministiska kvinnor under 1970- 

och 1980-talen skapade sina identitet-, kropp-, kön- och sexualitetsuppfattningar. Hallgrens 

avhandling behandlar även konflikterna mellan lesbiska och bögar som uppstod under denna 

tidsperiod, samt diskuterar förhållandet mellan de feministiska rörelserna och dåtidens gayrörelse. 

Avhandlingen belyser alltså en splittring inom en rörelse med starka kopplingar till hbtq-rörelsen.5 

Förhållandet mellan rörelsen och media har tidigare belysts av bland andra Martin Andreasson 

som på uppdrag av Folkhälsoinstitutet i rapporten Öppenhet och motstånd undersökt hur massmedia 

framställde homosexualitet under 1990-1994, då det pågick en debatt om registrerat partnerskap. 

                                                 
4 Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen, (Umeå, 2007) 

5 Hanna Hallgren, När lesbiska blev kvinnor, (Göteborg, 2008) 
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Genom kvantitativa studier av svensk dagspress konstaterar Andreasson att det under denna 

period fanns en hög tolerans för diskriminerande utsagor kring samkönade relationer.6 Anna 

Lundbergs artikel Queering Laughter in the Stockholm Pride Parade analyserar genom observationer av 

prideparader politiska aspekter av dessa genom att applicera teorier om det karnevaliska skrattet i 

kombination med queerteori. Lundberg problematiserar även hur nationalism och orientalism 

presenteras i paraden. Lundberg konstaterar att paraden vänder upp och ner på innebörden av 

dessa begrepp och utmanar hierarkier, vilket enligt henne gör paraden till en queer företeelse.7 

 

Bakgrund 

HBT-rörelsen 

För att till fullo kunna analysera den pågående splittringen inom den svenska hbtq-rörelsen krävs 

en tillbakablick på den sociala rörelsens historia och tidigare inre spänningar. Ofta beskrivs 

utvecklingen för den västerländska hbtq-rörelsen som en övergång från homofilrörelsen, till 

gayrörelsen, till queerrörelsen. Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är queer? att det som 

kännetecknade homofilrörelsen som pågick under 50- och 60-talen var försiktighet.8 1950 

bildades vad som då kallades det svenska Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL). 

Det starkt heteronormativa och homofoba samhället innebar att öppet homosexuella 

stigmatiserades, vilket ledde till att många var försiktiga och "diskreta" med sin sexuella läggning. 

Förbundets första års arbete skedde därför i det dolda.9 Under 60-talet startade den sexuella 

frigörelsen, men även då höll RFSL en låg profil och förbundet gjorde sig sällan hört. I början av 

70-talet inträffade flera stora händelser som påverkade rörelsens utveckling. 1969 skedde 

Stonewall-upproret i New York. På en gay- och dragbar vid namn Stonewall Inn hölls en 

minneskonsert till Judy Garlands ära. Baren stormades av polisen, och de närvarande kämpade 

emot vilket kulminerade i upplopp som varade en hel helg.10 Detta motstånd beskrivs ofta som 

startskottet för den mer "militanta" gayrörelsen som spred sig över västvärlden, men Annamaria 

Jagose menar i boken Queer theory: an introduction att även om denna händelse hade stor symbolisk 

betydelse, spelade det förändrade protestklimatet under 60-talet stor roll. Exempelvis använde 

både studentrörelsen och medborgarrättsrörelsen sig av allt mer konfrontativa taktiker, vilket 

tyder på att de förändrade protestmetoderna var en del av en större samhällsförändring.11 I USA 

började man allt mer använda sig av ordet gay, medan aktivisterna i Sverige talade om 

homosexuell frigörelse och lesbisk feminism. Det som kännetecknade denna period var att 

                                                 
6 Martin Andreasson, Öppenhet och motstånd, (Stockholm, 1996) 

7 Anna Lundberg, "Queering Laughter in the Stockholm Pride Parade", International Review of Social History, 52 

(2007:15), s. 169-187. 

8  Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006), s. 15. 

9  Norrhem et al, s. 136. 

10  Annamarie Jagose, Queer theory: an introduction (New York, 1996) s. 30. 

11  Jagose, s. 33f. 
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aktivismen blev allt mer radikal och istället för att assimilera sig valde man att börja utmana 

konventionella normer.12 I Undantagsmänniskor redogör Norrhem et al för att det i Sverige pågick 

liknande stora förändringar, men här skedde de inom RFSL, till skillnad från USA som saknat en 

motsvarighet till RFSL och där olika organisationer blommat upp och tagit över efter varandra. 

Dels genomgick förbundet ett generationsskifte, där yngre och mer radikala bögar tog över. Dels 

började lesbiska organisera sig separatistiskt, vilket berodde på att olika frågor prioriterades olika 

av lesbiska och bögar. Många lesbiska lämnade RFSL och bildade det som senare skulle komma 

att heta Lesbisk Front, vilket var en lesbisk-feministisk rörelse.13  

 

Jens Rydström skriver i artikeln Queer teori och historia att under den här tidsperioden 

institutionaliserades RFSL allt mer och i samband med detta gick rörelsen från att ha varit 

pluralistisk till att få en mer utpräglad "gay-attityd", vilket innebar att de som ansågs vara mest 

avvikande (exempelvis transor, butchar och personer som sysslade med S/M) marginaliserades 

för att rörelsen i kontakten med byråkratin skulle vara mer "anständig".14 Dock är det här av vikt 

att påpeka att det parallellt med den mer assimilerande rörelsen alltid funnits flera olika fraktioner 

och organisationer som använt sig av andra metoder än konventionella sådana15 och fristående 

från RFSL startades vid denna tidpunkt exempelvis direkt aktion-grupper i bland annat Malmö 

och Göteborg.16 "Gay-attityden" påverkade även synen på bisexualitet, och bisexuella möttes av 

misstänksamhet både av gay-rörelsen och av de lesbisk-feministiska grupperingarna som agerade 

under denna tidsperiod. Queer-begreppets genomslag öppnade upp rörelsen för mer pluralism 

men bisexualitet är fortfarande stigmatiserat och osynliggörs ofta i diskussioner om samkönade 

relationer.17  

 

Transpersoner är ett paraplybegrepp för en stor variation normbrytande könsidentiteter och är 

därför ett uttryck som inte bör användas alltför okritiskt. Gruppens närmast allierade har 

historiskt varit homo- och bisexuella och exempelvis var flera av de aktivister som medverkade i 

Stonewall-upproret transpersoner. Det har alltså länge funnits starka band mellan grupperna. Sett 

till den svenska rörelsens utveckling har transpersoner till och från under RFSLs historia 

inkluderats i förbundets politiska agenda och sedan 2001 innefattas transpersoner i RFSLs 

stadgar. Samtidigt har det funnits, och finns, slitningar mellan grupperna då transsexuella 

traditionellt strävat efter att få en sjukdomsdiagnos (för att möjliggöra den könskorrigerande 

operation som krävs), medan homosexuella för egen del kämpat för att avskaffa det. Enligt 

författarna till Undantagsmänniskor uppstod i Sverige i homokretsar ett större intresse för 

transrelaterade frågor i samband med att queerteorin fick sitt genombrott på 1990-talet. Dock 

                                                 
12  Ambjörnsson, s. 16. 

13  Norrhem et al, s. 136ff. 

14  Jens Rydström, "Queer teori och historia", Lambda Nordica, 2 (1996:3/4), s. 81-99. 

15  Ambjörnsson, s. 28. 

16  Rydström, s. 82f. 

17  Norrhem et al, s. 145ff. 
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fanns, och finns det fortfarande, motsättningar mellan dessa grupper, då queerteorin ifrågasätter 

och dekonstruerar den statiska syn på kön som kan finnas hos transsexuella.18 

 

Queer 

Det poststrukturalitiska och kritiska queerbegreppet har inte bara en betydelse. Tiina Rosenberg 

skriver i Queerfeminstisk agenda att queer exempelvis kan tolkas som icke-normativa 

genuspositioner, aktivism, en teoretisk utgångspunkt, en identitet, en kritik mot det "normala" 

eller ett paraplybegrepp för hbtq-personer.19 Queer användes ursprungligen som ett nedsättande 

ord för homosexuella i det engelska språket och återtogs av aktivister under 1990-talet, då det 

började riktas kritik mot att gayrörelsen baserades på likhet och assimilation, vilket hade en 

exkluderande effekt för de normbrytare som inte passade in under begreppet 'gay'.20 Den mer 

organiserade queerrörelsen uppstod som ett svar på denna anständighet och anpassning, och 

startskottet anses ha varit Prideparaden i New York 1990, då aktivister från Queer Nation delade 

ut sitt manifest. Manifestet är en ursinnig uppgörelse med homogeniseringen av gayrörelsen där 

queers uppmanas att slå tillbaka, ta plats och vägra assimilera sig.21 Enligt Annamarie Jagose är 

queer ett kritiskt förhållningssätt till det "naturliga" och det "normala" och eftersom begreppet 

inte innehar en essentialistisk innebörd bör det ses som relationellt, snarare än oppositionellt. 

Även om queerbegreppet utgick från en denaturalisering av sexualitet har begreppet allt mer 

kommit att innebära en dekonstruering och sammankoppling även med andra maktordningar, så 

som etnicitet och kön. Trots detta har queerbegreppet kritiserats för att vara eurocentriskt.22 

Även inom universiteten efterfrågades ett mer inkluderande och kritiskt begrepp som kunde 

komplettera gay & lesbian studies, och efter att Therese de Laurentis myntat begreppet queerteori 

på en konferens 1990 spred sig queerteorin snabbt på de amerikanska universiteten.23 Queer 

introducerades i den svenska kontexten i ett temanummer av den akademiska tidskriften Lambda 

Nordica 1996. Sedan dess har queerbegreppet omfamnats även av politiker och media, vilket 

enligt Don Kulick i antologin Queersverige innebär att det finns en risk att begreppet används 

lättvindigt och ibland okritiskt, vilket kan vara problematiskt med tanke på att queerteorin från 

början utvecklades som en kritik mot just de institutioner som nu omfamnat den.24 I den svenska 

kontexten utmärker sig även de starka kopplingarna mellan queer och feminism, vilket påverkats 

av att tongivande feminister som Rosenberg lyft fram queerfeminism som ett alternativ till och, som 

en kritik mot, andra feministiska inriktningars heterocentrism.25 Utöver detta har den svenska 

                                                 
18  Norrhem et al, s. 135. 

19  Rosenberg, s. 11. 
20  Jagose, s. 74ff. 

21  Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s. 167-178. 

22  Jagose, s. 98f. 

23  Ambjörnsson, s. 37f . 

24  Don Kulick, "Inledning", i Queersverige, red. Don Kulick, (Stockholm, 2005), s. 13f. 

25  Rosenberg, s. 20. 
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synen på queer även påverkats av att det inte tidigare fanns ett akademiskt område vari man 

fokuserade på homosexualitet (som i exempelvis USA där gay & lesbian studies är en etablerad 

akademisk inriktning) vilket inneburit att queerteorin i Sverige till stor del inlemmats i 

genusvetenskapen.26 

 

Pride 

På årsdagen av Stonewall-upproret anordnades en marsch i New York för att fira minnet av 

motståndet och åter lyfta och synliggöra frågan om rättigheter för hbtq-personer. Denna marsch 

har spridit sig över världen och utvecklats till det som vi idag känner till som Prideparader.27  I 

Sverige genomfördes den första offentliga gaydemonstrationen i Örebro 197128 och i Stockholm 

inleddes Pridetraditionen med den av RFSL arrangerade "Homosexuella Frigörelseveckan" som 

började genomföras 1979. Under 90-talet började marschen istället kallas för Pridefestivalen och 

fick sitt stora genombrott när Europride 1998 förlades till Stockholm. Sedan dess är det den 

fristående föreningen Stockholm Pride som arrangerar festivalen, och RFSL och andra hbtq-

organisationer finns bland dess medlemmar.29 Vem som står bakom de olika Pridefestivaler som 

genomförs i Sverige skiljer sig åt. Malmös årliga Regnbågsfestival arrangeras av RFSL Malmö30, 

medan Norrköping Pride är en fristående ideell förening.31 Mellan Pridefestivalerna skiljer det sig 

även till viss del vad som lyfts fram som fokus, vilket tydliggörs i deras manifest och 

verksamhetsbeskrivningar, där exempelvis Uppsala Pride har en uttalat "socialistisk och 

queerfeministisk värdegrund".32 I Sverige genomförs sällan enbart en parad, utan det skapas ofta 

en festival, där det hålls seminarier, föreläsningar och workshops, samtidigt som det anordnas 

fester och andra evenemang som fokuserar på underhållning och umgänge. Den stora 

mediebevakning som omgärdar Pride, speciellt Stockholm Pride, gör enligt Norrhem et al att det 

blir en betydelsefull kanal för politisk påverkan.33 

 

Rörelsen idag 

En mer nutida inblick i rörelsen ges i antologin Över regnbågen - Röster ur en rörelse, red Anna-Maria 

Sörberg, som släpptes i samband med RFSLs 60-årsdag. Med bidrag från bland annat journalister 

och aktivister ges en översikt över vilka frågor som varit i fokus det senaste årtiondet och det 

                                                 
26  Kulick, s. 17. 

27  Lundberg, s. 169-187. 

28  Norrhem et al, s. 139. 

29  Stockholm Pride, Så började det, http://www.stockholmpride.org/Om/Sa-borjade-det/, 2013-05-22. 

30  RFSL Malmö, Regnbågsfestivalen, http://www.rfsl.se/malmo/?p=4866, 2012-05-22. 

31 Norrköping Pride, Om organisationen, senast uppdaterad 2011-01-20, http://norrkopingpride.se/om-oss/om-

organisationen/, 2013-05-22. 

32  Uppsala Pride, Festivalinfo: Vision, http://www.uppsalapride.se/, 2013-05-22. 

33  Norrhem et al,s. 144. 
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framkommer en stor spridning på vilka frågor som lyfts av dagens hbtq-rörelse. Exempelvis tas 

fett-aktivism, queers of color, nationalism, maskulinitet och funktionalitet upp och antologin visar 

en rörelse som kan tolkas vara i förändring - på väg att inrymma ett bredare spektrum av frågor 

än i dess begynnelse.34 Vad eller vilka som utgör rörelsen idag är svårt att definiera, men sett till 

vilka hbtq-organisationer som får bidrag av Ungdomsstyrelsen finns det sju stycken: RFSL, 

Sveriges förenade HBTQ-studenter, Transföreningen FPES, Öppna moderater, HBTs Sverige 

(Socialdemokratisk organisation), EKHO (förening för kristna hbt-personer) samt Swedish 

LGBT-initiatives (en samling av flertalet olika hbtq-relaterade initiativ vars fokus även är etnicitet, 

religion och kulturell tillhörighet).35 Föreningar motsvarande de socialdemokratiska och moderata 

finns inom ett flertal politiska partier. Andra organisationer som kan sägas utgöra rörelsen är 

Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) som arbetar med sexualpolitiska frågor som bland 

annat innefattar hbtq-personers rättigheter36 och KIM (Kön, Identitet, Mångfald), en förening för 

transpersoner och dess anhöriga.37 Det finns även mer löst definierade organisationer som 

exempelvis Anarchopride, som har en queeranarkistisk utgångspunkt38  och Göteborgs 

Queerinstitut, en feministisk, antifascistisk, revolutionär plattform som vill verka mot 

heterosexism.39  

 

Empiriskt material 

Materialurvalet har gjorts genom sökningar i Mediearkivet Retriever. I inledningsfasen gjordes 

sökningar för tidsperioden 2010-2013, men debatten som sådan tycks ha tagit fart under våren 

2012 och en tidsavgränsning gjordes därför från mars 2012 till mars 2013. En stor del av det 

relevanta materialet publicerades under de tre veckor som omgärdar Stockholm Pride, det vill 

säga 2012-07-23 till 2012-08-12 då dessa frågor aktualiserades samtidigt som mediebevakningen 

av hbtq-rörelsen är som allra störst. Sökandet har varit brett och innefattat artiklar, insändare, 

ledare, reportage och krönikor från svensk tryckt press, och har bestått av både storstads- och 

landsortspress. Utöver detta har materialet även kompletterats av en artikelserie från tidningen 

QX som inte återfanns i Mediearkivet. Genom dessa olika typer av texter, skrivna av såväl 

chefredaktörer som aktivister synliggörs enligt mig en mångfald av perspektiv, vilket är centralt 

för att begripliggöra den diskursiva kampen. Följande sökord har använts, där siffran inom 

                                                 
34 Anna-Maria Sörberg, Över regnbågen: röster ur en rörelse, (Stockholm, 2010) 

35  Ungdomsstyrelsen, Hbtq-organisationer 2013, http://www.ungdomsstyrelsen.se/sites/default/files/Vi_har_fatt-

_bidrag/hbtqorg-2013.pdf, 2013-05-22. 

36  RFSU, Politisk påverkan, senast uppdaterad 2010-04-19, http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Politisk-

paverkan/, 2013-05-22. 

37  KIM, Välkommen till KIM, senast uppdateras 2011-08-24, 

http://kim.nu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1, 2013-05-22. 

38  Anarchopride, Manifest, http://anarchopride.wordpress.com/om-oss/, 2013-05-22. 

39  Motkraft, Göteborgs Queerinstitut, http://motkraft.net/roda-sidorna/organisationer/queeraktivism/goteborgs-

queerinstitut/, 2013-05-22. 
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parentes redovisar antalet sökträffar. Queer (698), pride + politik (127), pride + aktivister (68), 

priderörelsen (18), hbt-rörelsen (101), hbtq-rörelsen, (82) queeraktivister (14).  De flesta 

sökningarna gav en hanterbar mängd artiklar, men gällande sökordet queer fick jag göra ett första 

urval genom att i korthet läsa i vilken kontext ordet användes. På det sättet kunde jag sålla bort en 

stor mängd artiklar där queer exempelvis enbart nämndes i förklaringen för förkortningen hbtq, 

eller artiklar som behandlade hbtq-certifiering av fritisgårdar vilket var ett aktuellt ämne under 

denna tidsperiod. Gällande övriga sökord kunde jag utifrån syfte och frågeställningar sålla bort 

bland annat artiklar som handlade om andra länder och på vis har materialet kunnat minskas till 

en mer hanterbar mängd om 35 artiklar.  

 

Teori och metod 

För att identifiera vad de olika ståndpunkterna består av har materialet analyserats med hjälp av 

textanalys. Uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är diskursteori, som är en 

förgrening av diskursanalys. All diskursanalys har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och bör 

inte ses som enbart en metod utan är även ett teoretiskt redskap. För att begripliggöra 

diskussionen inom den svenska hbtq-rörelsen har även Alberto Meluccis teori om nya sociala 

rörelser valts ut som teoretisk utgångspunkt.  

 

Socialkonstruktivism 

Uppsatsens kunskapsteoretiska ansats är socialkonstruktivism. Denna utgångspunkt innebär att 

"verkligheten", det vill säga samhället, dess institutioner såväl som alla våra sociala handlingar och 

vår kunskap om dem, anses vara socialt konstruerade. Genom socialisation, institutionalisering 

och interaktion med andra upprätthålls och omarbetas denna verklighet av individerna i 

samhället. Socialkonstruktivismen dekonstruerar och ifrågasätter det "naturliga" och "självklara". 

Språk och kommunikation har en central roll i konstruktionen av dessa verkligheter.40 

 

Diskursbegreppet 

Diskursbegreppet kan te sig en aning svårförståeligt, men för att beskriva det på ett vardagligt sätt 

kan man se det som att det finns olika tankeramar, som påverkar hur vi ser på, och tänker kring, 

vår sociala omvärld. Socialkonstruktivism, såväl som poststrukturalism, är grundläggande för 

diskursanalytiska teorier, där man genom en grundlig analys av språket dekonstruerar och 

analyserar hur det vi uppfattar som verkligheten konstitueras genom just språket.41 Mellan olika 

diskursteoretiker skiljer sig uppfattningen om vad som kan omfattas av diskurser, vilket innebär 

                                                 
40 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 

(Stockholm, 1998), s. 69-77. 

41  Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7ff. 
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att valet av inriktning påverkar utkomsten av analysen. Enligt diskursteorin kan praktiker inte 

delas upp i diskursiva och icke-diskursiva. Det finns ingen objektiv "sanning" eller objektiva 

materiella ting som vi kan få tillträde till utan vår förståelse för allting ingår i någon slags diskurs.42  

 

Diskursteori 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är skaparna av diskursteorin, som är det diskursteoretiska 

angreppssätt som valts för denna uppsats. I verket Hegemonin och den socialistiska strategin 

presenteras en kritik och en utveckling av marxismen och boken har ett poststrukturalistiskt och 

anti-essentialistiskt synsätt. Teoretiskt är diskursteorin genomarbetad och tydlig, men även om 

Laclau & Mouffe bidrar med vissa metodologiska verktyg saknas en tydlig struktur för hur en 

diskursteoretisk analys kan genomföras rent praktiskt. Dock är det fullt möjligt att med hjälp av 

vissa centrala begrepp, och ett visst mått egen fantasi, genomföra en diskursteoretisk analys. 

Teorins utgångspunkt är idén att sociala fenomens betydelse aldrig är slutgiltigt fixerade, och att 

det därför pågår ständiga kamper om hur vårt samhälle och våra identiteter ska definieras. I 

diskursteorin ses alla sociala fenomen som delar av diskurser och allt kan därför analyseras med 

hjälp av diskursteori.43 Laclau och Mouffe menar att en diskursiv struktur är en artikulatorisk 

praktik som upprätthåller sociala relationer. Inom varje diskurs formuleras en förståelse för just 

de sociala fenomen som omfattas av diskursen.44 Det upprättas relationer mellan olika tecken 

inom diskurser och på så sätt struktureras och begripliggörs just den "verkligheten". Inom de 

diskurser som den svenska hbtq-rörelsen kan anses omfattas av är till exempel queer, kön och 

pridefestival tecken som de olika diskurserna skapar olika innebörd kring. Dessa tecken kan i 

diskursteorin ses som moment, element, flytande signifikanter och noder. De tecken som inom 

en diskurs som för tillfället fått en entydig betydelse kallas moment. Det finns även något Laclau 

och Mouffe kallar element, vilket innebär de moment som ännu inte fått en tydligt fixerad 

betydelse inom diskursen.45 Dessa element är alltså flytande signifikanter och saknar en tydlig 

artikulering i en diskursiv kedja.46 Inom varje diskurs skapas även noder, vilka är de "privilegierade 

diskursiva punkterna" i just den partiella fixeringen, det vill säga tecken som inom den diskursen 

är centrala för hur betydelser konstrueras.47 Enligt Laclau & Mouffe är elementens övergång till 

moment aldrig slutgiltiga utan kan alltid förändras, vilket innebär att alla diskurser är i ständig 

förhandling och omformulering, både med sig själv och med yttre diskurser.48  

 

                                                 
42  Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, (Göteborg, 2008), s. 159ff. 

43  Winther Jørgensen &  Phillips, s. 31. 

44  Laclau & Mouffe, s. 169. 

45  ibid, s. 159. 

46  ibid, s. 169. 

47  ibid, s. 168. 

48 Laclau & Mouffe, s. 159. 



 10 

Vidare menar författarna att de sociala ordningarna som finns är extremt sköra och relativt 

misslyckade försök att hantera de olikheter som finns just eftersom varje diskurs ständigt löper 

risk att påverkas av andra, yttre diskurser. Detta kallar Laclau & Mouffe för diskursivitetens fält.49 

Varje diskurs som bildas är alltså ett försök att skapa ett centrum och att dominera 

diskursivitetens fält, och genom att bortse från de betydelser som andra diskurser tillskriver vissa 

tecken kan diskurserna skapa klarhet.50 Språket är, som tidigare nämnts, centralt i diskursteorin 

och författarna menar att lingvistiska och icke-lingvistiska element utgör ett strukturerat 

positionssystem, vilket innebär att de inte går att analyseras separat från varandra.51 De 

differenssystem som finns inom varje diskurs kan påverkas och destabiliseras av konkurrerande 

diskursers artikulationer, vilket innebär att det ständigt finns ett 'meningsöverskott' som försvagar 

möjligheten att identiteter och moment slutgiltigt fixeras.52 Centralt i diskursteorin är även 

begreppet antagonism. Antagonismen, det vill säga motsättningarna eller konkurrensen om vilken 

betydelse tecken ska tillskrivas, är det som hindrar en diskurs från att fixeras och skapa dominans. 

Denna dominans kallas av Laclau & Mouffe för hegemoni. I ett slutet differenssystem där alla 

moment är fixerade saknas något som kan hegemoniseras, vilket innebär att hegemonin existerar 

under villkoren att samhället är ofullständigt och öppet och att det finns antagonism.53 När jag i 

somras intresserat följde debatten om hbtq-rörelsens utveckling var det just denna antagonism 

kring begreppet queer som väckte mitt intresse, och det är också anledningen till varför det 

diskursteoretiska perspektivet har valts. 

 

Nya sociala rörelser 

Studierna av sociala rörelser har utvecklats i takt med samhällsförändringarna och under de 

senaste decennierna har det skapats nya kollektiva handlingsformer, nya aktörer och nya 

organisationsmodeller inom nya områden som tidigare inte berörts av sociala rörelser. Därför 

görs allt oftare en distinktion mellan "gamla" och "nya" sociala rörelser. Till de gamla räknas 

bland annat arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen, och till de nya brukar 

miljö-, gay- och medborgarrättsrörelsen räknas. Alberto Melucci var en av de första som 

diskuterade detta och han identifierar tre aspekter som han menar är unika för de senare sociala 

rörelserna. De nya formerna av sociala konflikter samexisterar med traditionella sociala 

grupperingar, som klasser och intressegrupper, och har en permanent och icke-konjunkturell 

natur. Nätverken som bildas har rötter i vardagslivet och medför nya eliter och nya sätt att 

samlas. De traditionella mekanismerna för politisk socialisation, kulturell förnyelse och 

institutionell modernisering omdefinieras och konflikterna skiljer sig också från de befintliga 

                                                 
49  ibid, s. 166. 

50  Winther Jørgensen & Phillips, s. 34. 

51  Laclau & Mouffe, s. 163. 

52  ibid, s. 165ff. 

53  ibid, s. 195. 
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kanalerna och de traditionella formerna av politiskt utförande. Dessutom menar Melucci att det 

är svårt att förutsäga resultaten av de nya konflikterna.54 Under 1980-talet talades det allt mer om 

att kollektiva handlingar baserades på "rörelseområden" och att det bildades nätverk av spridda, 

fragmenterade grupper. Nätverken mobiliseras bara då och då, som en reaktion på specifika 

frågor och nätverken är enligt Melucci utbytessystem där både individer och information 

cirkulerar. Individerna är medlemmar på flera ställen och engagemanget är begränsat. Dessa 

rörelseområden skapar nya kulturella koder och när mindre grupper synligt konfronterar politiska 

myndigheterna gällande vissa frågor, visar de för resten av samhället att det finns ett 

systemproblem och att det finns andra möjliga alternativa verklighetsuppfattningar. Själva 

organisationsformerna är inte bara vägen till målet utan en del av målet, och kan tolkas som en 

symbolisk utmaning mot dominerande normer.55 

 

Genomförande 

Genomförandet av den diskursteoretiska analysen har gjorts med hjälp av de metodologiska 

verktyg som Laclau & Mouffe presenterar. I genomläsning av mitt material har jag försökt 

lokalisera de tecken som varit centrala i denna diskussion, vilket skett genom att jag letat efter 

teman i texterna. Efter att ha funnit betydelsefulla tecken har jag analyserat vilka ytterligare tecken 

de kopplas samman med och då jag även kunnat lokalisera vissa nodalpunkter, alltså 

privilegierade tecken inom en diskurs, som är centrala för hur andra tecken tilldelas betydelse. 

Denna process har inte varit linjär, utan det har skett en ständig bearbetning av materialet och det 

som först tedde sig vara en nodalpunkt har även visat sig kunna tolkas som en flytande 

signifikant. Detta har tydliggjorts allt mer då jag i analysarbete tycker mig ha funnit två diskurser 

som står i antagonistisk relation till varandra gällande ett antal olika frågor. Dessa diskurser har 

jag valt att kalla den flerdimensionella och den endimensionella diskursen. Genom att gå tillbaka 

till mitt material och analysera vilket förhållande temana har till varandra har jag funnit nya 

kopplingar mellan dem. Det som först tedde sig vara ett flertal teman har genom bearbetningen 

visat sig vara två teman, som innehåller ett antal komponenter och underkategorier var. Min 

tolkning av materialet är naturligtvis subjektiv och inte den enda tolkningsmöjligheten. Analysen 

har påverkats av vem jag är, samt mina upplevelser av och koppling till hbtq-rörelsen, då jag 

under flertalet år intresserat mig för dessa frågor. I förlängningen innebär detta att jag själv är en 

del av de diskurser jag ämnar analysera. Detta kan innebära svårigheter, kanske även en 

omöjlighet, i att se utanför sin egen tolkningsram, vilket jag är medveten om och har försökt 

beakta under arbetets gång. Min analys fokuserar på hur dessa diskurser skapas i en medial 

kontext, och även om detta till viss del kan sägas spegla vissa tendenser inom hbtq-rörelsen 

menar jag att det är av vikt att påminna om att den mediala kontexten enbart avspeglar en del av 

denna diskussion. Huruvida insändare är redigerade, nerkortade, om citat är korrekta eller vad 

                                                 
54 Alberto Melucci, Nomader i nuet, (Göteborg, 1992), s. 55f. 

55 ibid, s. 73. 
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som refuserats är för mig en omöjlighet att redogöra för, vilket jag menar är viktigt att vara 

medveten om. 

 

Analys 

De teman som jag lokaliserade i materialet kommer presenteras nedan. Diskussionens start tycks 

vara Tobias Brandels reportage Vänsterextremister det nya hotet mot Pride som publicerades 12-07-24 i 

Svenska Dagbladet. Då flertalet andra texter hänvisar till Brandels text blir en djupare redogörelse 

för den nödvändig för att skapa förståelse för debatten. Brandels text kopplar samman ett flertal 

händelser som skett runt om i landet i samband med pridefestivaler. I artikeln nämns en visning 

av en israelisk film som ställdes in på grund av upplevd säkerhetsrisk56, en aktion som utfördes 

mot Försvarsmakten under paraden samt en aktion som utfördes mot Migrationsverket i Pride 

House i Stockholm. Utöver det nämns att Uppsala Pride inte tillät liberala partier medverka på 

grund av att det stred mot festivalens antikapitalistiska vision, samt att en lesbisk polis blev 

bespottad under paraden och att Polisens hatbrotts-seminarium avbröts under Hbtq-festivalen i 

Göteborg. Artikeln fortsätter sedan med att kort förklara queerbegreppet och "queer-debatten", 

det vill säga frågan om hbt-rörelsen även bör innefatta ett q för queerpersoner. Avslutningsvis 

mjukas tonen i artikeln upp när Brandel öppnar upp för att alla, trots meningsskiljaktigheter, ändå 

bör välkomnas till Pride - så länge de inte angriper andra deltagare. I Brandels artikel 

framkommer ett antal tydliga teman: queerbegreppet, extremism, enighet och politik. Den 

mediala diskussion som följde fokuserade till stor del på de teman som Brandel lyfter och jag 

tolkar det därför som att Brandels artikel skapat ramarna för hur detta ämne diskuterades under 

just denna period. Temana är inte skilda från varandra, utan interagerar, motsäger och förstärker 

varandra på olika sätt, beroende på artikelförfattare och kontext. Samtidigt löper ett stundtals 

subtilt tema kring inkludering och exkludering som en röd tråd genom de övriga temana, vilket 

jag hoppas synliggöra genom analysen. Med hjälp av Laclau och Mouffes metodologiska redskap 

har jag, som jag tidigare nämnt, genom analys av materialet lokaliserat två diskurser; den 

endimensionella och den flerdimensionella. Dessa diskurser synliggörs genom två teman; politik 

med undertemat utövandet av politik och queerbegreppet, med undertemat splittring. 

 

Politik 

Den nodalpunkt som i materialet framstår som allra mest central och betydelseskapande kring 

hbtq-rörelsens framtid är politik. Politik är ett laddat begrepp med stor tolkningsvariation, och 

diskurserna utkristalliseras genom hur de står i antagonistisk relation till varandra gällande ett 

antal teman, som alla kan kopplas tillbaka till just nodalpunkten politik. Svårigheten i att tolka vad 

                                                 
56 Stockholm Pride ändrade dagen efter artikeln publicerats sitt beslut, och filmen visades som planerat. 
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politik egentligen är synliggörs relativt omgående i den mediala diskussionen om aktivisterna 

aktioner mot Pride. Exempelvis skriver tidningen ETC: 

 

En skarp skiljelinje går mellan dem som tycker att Pride borde vara politiskt, och arrangörerna 

som menar att Stockholm Prides styrelse inte alls ska ta ställning i några frågor.57 

  

Här definieras att vara politisk som detsamma som att "ta ställning i några frågor". Sett till Prides 

historia och dess kopplingar till Stonewall-upproret kan själva faktumet att finnas till och att synas 

ses som en i allra högsta grad politisk handling. Anna Lundberg skriver i Queering Laughter in the 

Stockholm Pride Parade att Pridefestivalerna, och reaktionerna och inställningen till dem, skiljer sig 

åt mellan olika länder och bland annat påverkas av de ekonomiska, kulturella och politiska 

kontexterna. Även om paradernas kännetecken är glädje, skratt och stolthet möts de ofta av 

reaktioner som uttrycker konservatism och homofobi, vilket enligt Lundberg gör paraden till en 

politisk manifestation. I den västerländska världen finns det en tradition av att inte ta 

humoristiska uttryck lika seriöst som allvarliga uttryck, och genom glädjen som uttrycks och det 

motstånd den möter, utmanas denna logik. Glädjen i paraden blir alltså en politisk manifestation 

och skapar enligt Lundberg nya sätt att tänka kring livet, kärlek och politik.58 Här blir det dock av 

vikt att påminna om att studiens diskurser kan sägas vara en del av en än större kontext, som vi 

kan kalla hbtq-kontexten. Det är alltså i denna kontext som den diskursiva kampen om att skapa 

betydelse för begreppet politik bedrivs, vilket kan påverka synen på det politiska fokuset. Sett ur 

ett historiskt perspektiv kan denna större kontext tolkas ha formulerat en definition av politik 

som utgår från en "hbtq-politisk" synvinkel, och i den kontexten har politik blivit synonymt med 

de frågor som gäller lagstiftning och attityder gentemot hbtq-personer, istället för att exempelvis 

utgå från en liberal eller socialistisk grundsyn. Ytterligare ideologiska ståndpunkter som kan 

påverka vilka frågor som ska prioriteras har till viss del blivit sekundära i denna kontext. Dock 

har ideologiska ståndpunkter historiskt påverkat rörelsen, exempelvis under 70-talet, då lesbiska 

feminister började arbeta separatistiskt eftersom de ville fokusera mer på feministiska frågor.59 Att 

hävda att Prides politiska laddning avgörs av vilka frågor man tar ställning i kan alltså tolkas som 

ett något förenklat synsätt. Men den kritik som riktades mot Pride under sommaren 2012 hade 

ofta koppling till att festivalen inte alltid tog hänsyn till mer än bara "hbtq-politik". Protesterna 

utgick från ett mer intersektionellt synsätt, det vill säga att se hur flera maktordningar interagerar 

och förstärker varandra, och att det kan finnas svårigheter i att isolera dem från varandra då det 

inte synliggör den komplexitet som råder.60 

 

 

                                                 
57  Linn Hjort, "Vad är syftet med Stockholm Pride?", ETC, 12-08-10, s. 8-9. 

58  Lundberg, s. 173ff. 

59  Hallgren, s. 180. 

60 Paulina De los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet, (Malmö, 2005), s. 24. 
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Tine Alavia, hbtq- och asylrättsaktivist säger i QX: 

 

Det finns en massa begränsningar och exklusioner. Det har blivit ett ganska kommersiellt 
projekt, företag och myndigheter finns med, det finns många som vill säga att de är HBTQ-
vänliga. Samma myndighet förtrycker människor som inte har samma rättigheter – t ex 
asylsökande och papperslösa HBTQ-personer eller andra personer som är intresserade av att 
röra sig på Pride. Frågan är hur man löser det problemet. Gör man det snällt – utan att 

konfrontera problemet - eller gör man det genom att ta ställning.61 

 

Alavis uttalande sammanfattar mycket av den kritik som riktats mot Pridefestivaler runt om i 

landet. Genom kommersialisering anses festivalerna göra fel prioriteringar och dra en gräns för 

vem som inkluderas och därmed även exkluderas. De två diskurserna kan alltså sägas ha skilda 

syn på vad politik egentligen är. Den flerdimensionella diskursen kan i min tolkning sägas ha en 

bredare syn på det politiska, både vad som är politiskt och vilka frågor som ska lyftas av hbtq-

rörelsen, vilket Alavis citat synliggör. Här återkommer jag till frågan som jag ställde mig i 

inledningen - nämligen att när en rörelse uppnått alla formella rättigheter, vad händer då? Detta är 

även något Hanna Hallgren resonerar kring i en del av QX:s artikelserie om var hbt-rörelsen är på 

väg. Enligt Hallgren beror det ökade antalet aktioner från folk inom rörelsen på att rörelsen inte 

längre är lika undertryckt. Hon säger att "Nu finns möjlighet att vända sig mot en rörelse 

samtidigt som man tillhör den."62 Det är vid denna vägkorsning den svenska hbtq-rörelsen nu kan 

sägas befinna sig, där en falang vill simplifiera betydelsen av "hbtq-politik", och en falang vill 

expandera den. För att ytterligare exemplifiera hur en del av rörelsen vill avgränsa betydelsen av 

hbtq-politik citerades Alexander Bard i Tobias Brandels artikel i Dagens Nyheter. Bard frågade 

sig där: 

 

Varför inte gå tillbaka till klassiska hbt - då vet vi ju vad vi kämpar för och så får folket 
inom hbt-rörelsen hålla sig till det.63 

 

Bards citat är intressant av flera orsaker. Dels kan uttrycket "klassiska hbt" ifrågasättas, då 

rörelsens historiska bakgrund visar att det periodvis funnits, och fortfarande finns, motsättningar 

mellan grupperna homo-, bisexuella och transpersoner, och att transpersoner officiellt omfattades 

av RFSL:s stadgar sedan enbart drygt ett decennium tillbaka.64 Det klassiska som Bard hänvisar 

till är resultatet av stora förändringar som skett genom rörelsens historia, nämligen övergången 

                                                 
61 Annika Hamrud, Tre röster om vart vi är på väg, senast ändrad 2012-08-05, http://www.qx.se/samhalle/21654/tre-

roster-om-vart-vi-ar-pa-vag, 2013-05-22. 

62  Annika Hamrud, Hanna Hallgren: Det finns ingen opolitisk rörelse, senast ändrad 2012-07-31, 

http://www.qx.se/samhalle/21559/hanna-hallgren-det-finns-ingen-opolitisk-rorelse, 2013-05-22. 

63  Tobias Brandel, "Vänsterextremism det nya hotet mot Pride", Dagens Nyheter, 12-07-24, s.4-5. 

64  Norrhem et al, s. 135. 
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från den mer exkluderande gayrörelsen till något som var mer inkluderande.65 Dessutom uppvisar 

Bard en intressant syn på hur sociala rörelser ska formulera sitt fokus. Bard talar både om ett "vi" 

och om "folket inom hbt-rörelsen" och det är något oklart om dessa grupper sammanfaller, då 

det är "vi":et som ska formulera hbt-rörelsens syfte, och "folket" som ska hålla sig till det. Även 

om Alexander Bard är en offentlig person som är engagerad i hbtq-rörelsen har han inte 

tolkningsföreträde eller makten att avgöra rörelsens fokus. Trots det går uttalandet att tolka som 

att det inom hbtq-rörelsen finns vissa tongivande personer som i hög grad påverkar och sätter 

agendan för rörelsen, vilket det kan finnas en del sanning i. Naturligtvis kan det vara så att Bard 

menar att gruppen tillsammans ska formulera sitt syfte, men hans uttalande visar tydligt att han 

utgör en del av den endimensionella diskursen, som inte vill expandera det hbtq-politiska 

området. Bard talar alltså indirekt om en gränsdragning han anser bör göras av hbtq-rörelsen för 

att konkretisera dess fokus. Den endimensionella diskursen har alltså en något snävare definition 

av politik, vilket även påverkar synen på vad som enligt denna diskurs skall vara rörelsens fokus. 

 

En rörelse formas dock av de individer som utgör den och den flerdimensionella diskursen 

motsätter sig denna gränsdragning. Alberto Melucci menar att den enhet som skapas i en social 

rörelse bör ses som ett resultat och inte enbart en utgångspunkt. Utvecklingen av den kollektiva 

handlingen, och därmed den sociala rörelsen, är inte en linjär process utan konstrueras genom 

interaktion, konflikt och förhandling. Själva förhandlingsprocessen är sällan synlig varken för 

aktörerna eller dess opposition och enligt Melucci finns det en tendens att "hävda en enhet som 

de faktiskt sällan uppnår".66 I det här fallet kan dock konflikten te sig vara relativt synlig. 

Tillsammans skapar gruppen ett mer eller mindre stabilt "vi", genom att utarbeta målet för 

handlingarna, de medel man ska använda sig av och definiera den miljö i vilken den kollektiva 

aktionen ska utföras. Mellan dessa tre axlar finns ständiga inre spänningar och det kan finnas 

diskrepans både mellan axlarna och inom dem. Enligt Melucci saknar termen social rörelse 

förmågan att fånga upp denna inre komplexitet.67 Detta "vi" som Bard hänvisar till är alltså enligt 

min tolkning relativt instabilt, eftersom det under denna period pågick intensiva förhandlingar 

om rörelsens mål och medel.  

 

Utövandet av politik 

Mycket av materialet har tagit sin utgångspunkt i, eller hänvisat till, de aktioner som Tobias 

Brandel redogör för i sin artikel. Här vill jag poängtera att det inte finns någon klarlagd koppling 

mellan dessa aktioner, utan de har utförts av olika grupper vid olika tillfällen och har inte officiellt 

samordnats på något sätt. I media har de dock kopplats samman vilket möjligtvis framställer 

aktivisterna som en mer enad grupp än vad de kanske i själva verket är. Vid en första analys av 

                                                 
65  Ambjörnsson, s. 16. 

66  Melucci, s. 41. 

67  ibid, s. 43f. 
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materialet utmärkte sig en tendens att koppla samman de aktioner som utförts med begreppet 

extremism, och här menar jag att det bör beaktas att Brandels artikel varit tongivande för debatten, 

vilket kan ha påverkat ordvalen i den mediala diskussion som följde samt den allmänna synen på 

det inträffade. Exempelvis beskrivs det inträffade i Sydsvenska Dagbladets huvudledare som att 

"Vänsterextremismens skugga vilar över Stockholm Pride"68, en dramatisk formulering som 

inleder en text där aktionerna sätts i en historisk kontext. Aktionerna placeras i en diskursiv kedja 

med tecken som "kommunism" och den "svenska arbetarrörelsen", sociala fenomen som av 

ledarskribenten kopplas samman med "intolerans". Arbetarrörelsen beskrivs som det mest 

heteronormativa man kan tänka sig och kommunismens förhållningssätt till homosexualitet 

ifrågasätts. Genom att ignorera diskursivitetens fält, det vill säga hur diskursernas 

betydelsetillskrivningar ständigt är hotade av andra diskurser, undviker skribenten att ta hänsyn 

både till de diskurser som ger "kommunism" och "arbetarrörelsen" andra betydelser, men även 

den större attitydförändring kring hbtq-frågor som skett i västvärlden under de senaste 

decennierna ignoreras.  

 

En närmare granskning av materialet visade att det även här fanns en distinktion mellan den 

endimensionella och den flerdimensionella diskursen, även om den inte var helt tydlig vid en 

första anblick. I en insändare i SvD från Anders Rundberg, företrädare för Queers against 

Pinkwashing69, riktas kritik mot Brandels ordval, och Rundberg menar att åsikter om svensk 

vapenexport och svensk flyktingpolitik inte bör ses som extremism. Han skriver: 

 

De åsikter som förts fram i samtliga aktioner under Pridefestivaler, och även hur de förs fram, 
tror jag att de flesta är överens om att det är just detta vi har demokratier till. Att folk ska få 
föra oväsen och uttrycka sina åsikter, också på obekväma sätt.70 

 

Enligt min tolkning försöker Rundberg genom sina ordval "föra oväsen" och "obekväma" 

avdramatisera de aktioner, eller de tecken, som Brandel kopplat samman med extremism. Genom 

att hänvisa till demokrati, och rätten till yttrandefrihet, tolkar jag det som att Rundberg försöker 

knyta an till en av de dominerande diskurserna, nämligen den demokratiska. Enligt Laclau & 

Mouffe har demokrati under de senaste 200 åren varit en fundamental nod i konstruktionen av 

det politiska71, och genom att hänvisa till denna nod tolkar jag det som att Rundberg gör ett 

försök att skapa hegemoni åt den flerdimensionella diskursen. Även från den endimensionella 

diskursen görs dock försök att knyta an till den demokratiska noden. I LandskronaPosten 

                                                 
68 Sydsvenskan, "Pride och vänsterextremismen: Inte vänsterns stolthet", Sydsvenska Dagbladet, 12-07-29, s. 4. 

69 Pinkwashing är en term som används för att synliggöra hur stater, organisationer eller politiska partier uttrycker 

stöd för hbtq-personers rättigheter för att dölja andra aspekter av sin politik. Exempelvis använder vissa 

högerextrema partier hbtq-personers rättigheter som ett argument till varför invandring från muslimska länder bör 

minska. http://queersagainstpinkwashing.wordpress.com/vad-ar-pinkwashing/, 2013-05-22. 

70  Anders Rundberg, "Hotet kommer från höger", Svenska Dagbladet, 12-08-03, s. 12-13.  

71  Laclau & Mouffe, s. 216. 
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kritiserar Lotta Wendel Tobias Brandels sätt att beskriva händelserna som att "Pride kidnappas 

från vänster". Wendel menar istället att både vänster- och högerextremistiska grupper kommer 

använda Pride för sina egna "luddiga syften" och skriver att: 

 

Det som utmärker grupperna som ifrågasätter andras deltagande i Pride är snarare en bristande 
tilltro till inomparlamentarisk förändring och demokratiska spelregler. Man tycker sig ha ett 

moraliskt primat och därför också en rätt att tysta andra.72 

 

Vad dessa "demokratiska spelregler" består av är svårt att tolka. Å ena sidan kan de demokratiska 

friheter som åberopas vara yttrande-, åsikts- och demonstrationsfriheten, men då blir skribentens 

citat motsägelsefullt eftersom aktivisternas handlingar lutat sig på just dessa värden. Å andra sidan 

kan det tolkas som att "demokratiska spelregler" är detsamma som att föra kampen genom 

partipolitisk påverkan, vilket stämmer bättre överens med skribentens koppling till 

inomparlamentarisk förändring. Om så är fallet sker återigen en reducering av politikbegreppet 

till att enbart omfatta parlamentarisk verksamhet. Här tycks demokrati bli en flytande signifikant, 

som av den flerdimensionella och den endimensionella diskursen ges olika mening. Där den 

flerdimensionella diskursen ser aktivisternas aktioner som ett uttryck för just demokrati, ser den 

endimensionella diskursen aktionerna som något som visar bristande tilltro till demokratiska 

spelregler.  Annamarie Jagose menar att denna tilltro till olika metoder är en tendens som alltid 

funnits mellan de som identifierar sig som bögar och lesbiska, och de som identifierar sig som 

queer. Båda grupperna ser problem med den andres val av politiska strategier. Enligt Jagose ser 

de med ett queert förhållningssätt att den framgång som nås av bögar och lesbiska alltid är 

påverkad av deras passivitet i förhållande till samhällssystemet. Bögar och lesbiska å andra sidan, 

menar snarare att queers inte kommer få gehör eller genomslag då deras metoder går utanför de 

accepterade ramarna.73 Här är det också möjligt att dra paralleller till rörelsens tidigare historia, 

som enligt Wasniowski under 50- till 70-talet strävade efter att uppträda så respektabelt och 

skötsamt som möjligt, för att få acceptans av majoritetssamhället.74 Att generalisera på detta vis är 

inte att rekommendera då det gäller en stor grupp människor, men trots det går det att se vissa av 

dessa olikheter mellan grupperna i sommarens händelser och debatten som följde. Tendensen att 

definiera politk återkommer även i Borlänge Tidning där en skribent konstaterar att politiker 

gärna deltar, men frågar sig hur politiskt Pride egentligen ska vara.75 Tobias Brandel skriver vidare 

att "De senaste årens attacker mot Pridedeltagare kommer alltså inifrån. Motiven är inte 

homofoba, utan politiska."76 Även detta sätt att uttrycka sig begränsar betydelsen av "politik", och 

gör samtidigt homofobi till något icke-politiskt.  

 

                                                 
72  Lotta Wendel, "Mobbning i Prideparaden", Landskrona Posten, 12-07-31, s. 39. 

73  Jagose, s. 106f. 

74  Wasniowski, s. 223. 

75 Helena Gustavsson, "Politisk debatt omgärdar årets Pridefestival", Borlänge Tidning, 12-07-30, s. 24. 

76  Tobias Brandel, "Vänsterextremism det nya hotet mot Pride", Svenska Dagbladet, 12-07-24, s. 4-5. 
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Genom att analysera vilka ordval som görs i beskrivningarna av aktionerna synliggörs även olika 

förhållningssätt till det inträffade. I tidningen ETC beskrivs händelserna som "ingripande"77, 

vilket enligt min tolkning är ett mjukare och mer tillåtande ordval, till skillnad från Svenska 

Dagbladets "attacker", och i en senare artikel i samma tidning beskrivs händelserna som att 

institutionernas medverkan i Prideparaden blev "störd".78  Aktionerna som beskrivs kan i 

förhållande till Meluccis teori vara ett uttryck just för den diskrepans som finns inom rörelsen, 

gällande dess lång- och kortsiktiga mål, valet av medel eller aktörernas förhållande till 

allmänheten. En social rörelse är enligt Melucci inget enhetligt "subjekt" utan ett sammansatt 

aktionssystem som innefattar skilda åsikter, mål och organisationsformer79, där queers pekas ut 

som användare av de mer okonventionella metoderna, vilket stämmer överens med Jagoses teori 

som presenterades ovan. 

 

Queer 

Det andra tydliga temat som utmärkte sig i materialet är queerbegreppet. Queer är ett slående 

exempel på diskursteorins element, det vill säga ett moment som saknar en tydlig artikulering i en 

diskursiv kedja och som inte fått en fixerad betydelse. Centralt i sommarens debatt var q:ets vara 

eller icke vara i hbtq-sammanhang, vilket flertalet gånger tar sin utgångspunkt i de aktioner som 

utförts. Tobias Brandel skriver att det är "diffust" vilka aktivisterna bakom dessa aktioner och 

händelser är, men enligt honom handlar det om autonoma grupper från den utomparlamentariska 

vänstern, som alla har gemensamt att de säger sig sympatisera med hbt-rörelsen. Brandels 

formulering gällande att aktivisterna "säger sig sympatisera" indikerar ett ifrågasättande av 

aktivisternas verkliga förhållande till rörelsen, och misstänkliggör vad aktivisternas "sanna" 

intentioner är. Brandel skriver vidare att debatten om queerbegreppet ifråga inte är ny, men att 

"[...] frågans allvar illustreras av de flera polisanmälda hot som de senaste veckorna riktats mot 

dem som kritiserat queeraktivisternas aktioner mot Pride."80 Här görs en sammankoppling mellan 

de tidigare nämnda aktionerna och "queeraktivister", en sammankoppling som Brandel inte helt 

har täckning för, eftersom han tidigare själv skrivit att det är oklart vem som står bakom 

aktionerna. Att aktivisterna eller nätverken som står bakom de olika aktionerna skulle ha en queer 

identitet eller agenda är inte helt taget ur luften, men heller inte något som Brandel kan bevisa. 

Exempelvis är Nätverket Ofog, som låg bakom en kritiserad aktion som riktade sig mot 

Försvarsmakten81 en fredsorganisation som med icke-våldsmetoder arbetar mot militarism och 

vapenindustrin. I deras plattform nämns inte queerbegreppet, utan det som uttalat står skrivet 

gällande hbtq-relaterade frågor är att deras ståndpunkt är att militarism förstärker bland annat 

                                                 
77  Linn Hjort, "Vad är syftet med Stockholm Pride?", ETC, 12-08-10, s. 8-9. 

78  Mira Hjort, "Gaypoliserna går i paraden trots aktionen", Svenska Dagbladet, 12-08-04, s. 14. 

79  Melucci, s. 42f. 

80  Tobias Brandel, "Vänsterextremism det nya hotet mot Pride", Svenska Dagbladet, 12-07-24, s. 4-5. 

81 Aktivister från Ofog höll under Prideparaden upp plakat med texten "Jag är lika bra på att döda som en straight 

soldat" bredvid en medlem ur HOF (Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret). 
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homofobi.82 Att aktivisterna från Ofog skulle vara just queeraktivister är alltså något oklart, men 

genom att sätta samman aktionerna med tecken som "queeraktivister" och "extremism" skapar 

Brandel en diskursiv kedja som i hög grad sätter ramarna för den mediala debatten. 

 

Kritiken som riktats mot de som uppfattas vara queeraktivister har sedan utmynnat i en 

diskussion om vad queer egentligen betyder, vad det står för och om det hör samman med 

homo-, bi- och transpersoner. I en artikelserie i DN uttalar sig fyra personer som är aktiva i hbtq-

rörelsen om sin syn på queer. Frilansjournalisten Annika Hamrud, som även skrivit artikelserien i 

QX om var den svenska rörelsen är på väg, säger "Att kalla sig queer betyder inget längre."83 

Hamrud får medhåll av musikproducenten och chefredaktören Petter Wallenberg som säger 

följande: 

 

Plötsligt har queer visat sig vara ett luddigt begrepp. Bara för att man är radikal och emot 
normer kan man komma in under hbtq-flagget. Det har blivit en pronomensoppa som har 
gjort att rörelsen håller på att tappa sitt fokus. Istället för att knyta kampen till att kämpa mot 
förtryck mot en identifierbar sexuell minoritet har kampen kommit att handla om vad som 
helst. Allt och ingenting ryms inom begreppet queer.84 

 

Wallenberg och Hamrud uttrycker båda att queer är ett svårtolkat ord. Sett till queerbegreppets 

historia är dock detta inte något som "plötsligt" skett, eller som ändrats, vilket indikeras av 

Hamruds ordval att det inte "längre" betyder någonting. Annamarie Jagose konstaterar att queer 

är svårt att definiera och saknar en enhetlig uppsättning egenskaper, vilket också uppges vara 

anledningen till varför just queer används som begrepp eller definition. Även om queer-begreppet 

främst utgår från en kritik av sexualitet och kön har det en tradition av vara svårt att avgränsa och 

definiera.85 Vidare talar Wallenberg om att rörelsen håller på att tappa sin fokus, en formulering 

som känns igen från Alexander Bards uttalande i SvD. Här skönjs återigen den flerdimensionella 

och den endimensionella diskursen, och både Wallenberg och Bard tycks utgöra en del av den 

senare, som vill återgå till en smalare definition av rörelsen. Ytterligare en intressant aspekt av 

Wallenbergs uttalande är "hbtq-flagget". Även här finns en koppling till Bard som i DN sade att: 

 

Det verkar idag vara öppet att driva vilken extrem åsikt som helst utan koppling till hbt-rörelsen under vår flagga 

bara för att man klistrar på sig q-titeln.86 

 

Även här nämns prideflaggan, eller närmare bestämt "vår" flagga, vilket tyder på att flaggan har 

ett viktigt symboliskt värde. Det diskursteoretiska perspektivet inkluderar mer än enbart 

                                                 
82  Ofog, Ofogs plattform, senast uppdaterad 2012-10-12, http://ofog.org/plattform, 2013-05-22. 

83  Peter Letmark, "Begreppet queer skapar allt större oenighet", Dagens Nyheter, 12-07-26, s. 16. 

84  Peter Letmark, "Begreppet queer skapar allt större oenighet", Dagens Nyheter, 12-07-26, s. 16. 

85  Jagose, s. 96ff. 

86  Peter Letmark, "Begreppet queer skapar allt större oenighet", Dagens Nyheter, 12-07-26, s. 16. 
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lingvistiska symboler som delar av en diskurs87 och prideflaggan kan i detta sammanhang ses som 

en flytande signifikant som av olika diskurser ges olika innebörd. En egen observation som gjorts 

i samband med Pridefestivaler är att det är en symbol som sällan används av "det svarta blocket", 

vilket ofta utgörs av anarkister eller de som sympatiserar med ett mer kritiskt förhållningssätt till 

Pridefestivalernas kommersialisering.88 Flaggor har ett starkt symboliskt värde för att skapa 

gemenskap och Robert Shanafelt skriver i The nature of flag power att när en grupp samlas under en 

flagga visar det solidaritet, men kräver också hänsynstagande. Alla som står under detta starka 

symboliska objekt visar en samhörighet, och de som står utanför ses som fienden.89 Att se de 

olika fraktionerna som utgörs hbtq-rörelsen som "fiender" är kanske väl magstarkt, men det finns 

stundvis en tydlig irritation och osämja mellan grupperna som kan illustreras med deras 

förhållningssätt till prideflaggan. Den endimensionella diskursen som presenteras ovan är den 

som ges mest plats i sommarens debatt i dagspress. Ulrika Westerlund, förbundsordförande i 

RFSL var en av de medverkande i QX:s artikelserie, och detta är ett av få uttalanden där queer 

inte kopplas samman med negativa tecken. Westerlund säger att: 

 

Det som förvånat mig – och många runt mig – vänner och aktivister – är att i debatten har 
queer och personer som kallar sig queer den senaste tiden framställts som att det är i princip 
detsamma som att använda anarkistiska arbetsmetoder. Flera verkar också mena att de som 
kallar sig queer är några helt andra som inte är med i ”vårt community” – att de är människor 

som försöker nästla sig in och som driver en annan agenda än ”vår”.90 

 

Återigen hänvisas till ett community och ett "vi", men här skönjs den flerdimensionella diskursen, 

där Westerlund istället distanserar queeraktivism från anarkism. Det faktum att citatet från början 

är skrivet med citationstecken runt "vårt community" och "vår" tolkar jag som att Westerlund 

under intervjun poängterat svårigheten med att avgöra vad som ska omfattas av rörelsen, och 

framför allt hur den ska definieras och avgränsas. En annan aspekt av queer, nämligen begreppets 

mångtydighet, tas upp av Magnus Kolsjö (KD) som är den fjärde personer som ger sin syn på 

queer i Letmarks artikel i DN. Kolsjö säger att: 

 

Q:et behövs för att människor ska slippa pressas in i de trånga mallarna som homo, bi eller 
trans. Det är viktigt att människor får definiera sig själva. Man kanske befinner sig på en 

glidande skala och inte vill definiera sig alls.91  

 

                                                 
87  Laclau & Mouffe, s. 159ff. 

88 Anarchopride, Manifest, http://anarchopride.wordpress.com/om-oss/, 2013-05-22. 

89 Robert Shanafelt, "The Nature of Flag Power", i Politics and the Life Sciences, 27 (2008:2), s. 13-27. 

90 Annika Hamrud, Vi är eniga om de viktiga frågorna, senast uppdaterad 2012-08-02, 

http://www.qx.se/samhalle/21601/vi-ar-eniga-om-de-viktiga-fragorna, 2013-05-22. 

91 Peter Letmark, "Begreppet queer skapar allt större oenighet", Dagens Nyheter, 12-07-26, s. 16. 
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Precis som förespråkarna för den endimensionella diskursen tar Kolsjö fasta på queerbegreppets 

mångtydighet, men han kopplar det faktum att det är ett svårdefinierat begrepp till ett positivt 

tecken, nämligen den individuella friheten att själv få definiera och uttrycka sig, som Kolsjö 

dessutom även kopplar samman med de "de mänskliga rättigheterna", vilket återigen kan tolkas 

som ett försök att knyta an till den demokratiska diskursen och skapa hegemoni. Den 

omdiskuterade splittringen handlar enligt Kolsjö snarare om en avsaknad av respekt som funnits i 

de aktioner som utförts. 

 

Splittring 

Att hbtq-rörelsen är på väg att splittras är det sista undertemat som utkristalliserats sig i den 

diskursiva kampen som utspelats i mitt material. Diskussionen om splittringen och de olika mål 

och arbetssätt som de olika fraktionerna inom rörelsen använder sig av utmynnade flertalet 

gånger i frågan om vem Pride är till för och vem som ska tillåtas, eller inte tillåtas, delta. Denna 

diskussion har förts förut, bland annat i samband med Stockholm Pride 2008. Då beslutade 

årsmötet (mot styrelsens rekommendationer) att inte tillåta Antifascistisk Aktion (AFA) att delta i 

paraden på grund av att deras metoder stred mot Prides nyantagna anti-våldspolicy.92 Policyn 

lyder: "Personer, grupper eller sammanslutningar som uttalat använder sig av fysiskt våld eller hot 

om våld är inte välkomna till festivalen."93 Styrelsen föreslog att motionen om AFA skulle avslås, 

eftersom det inte är rättsligt möjligt att förhindra grupper av människor att delta i paraden94, men 

trots detta röstades motionen igenom och gruppen tilläts inte delta med ett organiserat ekipage. 

Denna fråga om inkludering och exkludering blev alltså återigen aktuell i samband med 

sommarens diskussion om aktionerna, men också med anledning av att Uppsala Pride beslutade 

sig för att utesluta Folkpartiet och Liberala Ungdomsförbundet. Detta beslut togs då 

arrangörerna menade att partiets politik stred mot festivalens socialistiska grundsyn, och 

festivalen uttalade att de ville vara en plattform för de röster som ofta exkluderas från det 

offentliga rummet. Arrangörerna för Uppsala Pride menade vidare att varken Folkpartiet eller 

LUF behövde hjälp att sprida sin politik eftersom de får stort utrymme i den offentliga 

debatten.95. Uteslutningen av partiet och dess ungdomsförbund ledde i sin tur till att Miljöpartiet 

valde att avstå från att medverka. Miljöpartiets avhopp beskrevs av Expressen som en protest 

mot "sekttendenserna"96 hos Uppsala Pride, vilket i min tolkning är ett försök att skapa en 

                                                 
92 Marco Espvall, Pride utestänger AFA, senast uppdaterad 2009-07-28, http://www.etc.se/nyhet/pride-

utest%C3%A4nger-afa, 2013-05-22. 

93 Stockholm Pride, Ickevåldspolicy, senast uppdaterad 2008-05-25, 

http://www.stockholmpride.org/Om/ickevaldspolicy/, 2013-05-22. 

94 Daniel Alsén, Principbeslut: AFA är inte välkomna till Prideparaden, senast uppdaterad 2008-03-31, 

http://politikerbloggen.tv4.se/2008/03/31/principbeslut-afa-ar-inte-valkomna-till-pridefestivalen/, 2013-05-22. 

95 Uppsala prides samordningsgrupp, Uppsala Pride - mer än hbtq-kamp, senast uppdaterad 2012-05-15, 

http://feministisktperspektiv.se/2012/05/15/uppsala-pride-mer-an-hbtq-kamp/, 2013-05-22. 

96 Sakine Madon, "Stolt parad med intolerant svans", Expressen, 12-08-04, s. 2. 
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negativ bild av Uppsala Pride genom att sammankoppla det med ett negativt laddat tecken som 

"sekt". Ytterligare kritik kom från Annika Hamrud som på nätsajten Newsmill skrev en artikel 

om att öppenhet för alla är själva definitionen av Pride.97 Frågan om vem som ska få delta på 

Pride är alltså varken ny eller en fråga som är lätt att besvara, och det sträcker sig längre än uttalat 

ideologiska organisationer. Flertalet av sommarens aktioner var just uttryck för ett ifrågasättande 

av vilka som ska tillåtas delta på Pride. Exempelvis uttalade sig Sissela Nordling Blanco, 

talesperson för Feministiskt Initiativ och hbtq-aktivist, om Migrationsverkets medverkan: 

 

Stockholm Pride skriver ju i sin värdegrund att de bara samarbetar med organisationer som är 
för mänskliga rättigheter och mot diskriminering - varför ska då en myndighet som skickar 

hbtq-personer till döden vara med helt okritiserat?98 

 

Ledningen för Stockholm Pride bemöter detta med att säga att deras viktigaste uppgift är att 

skapa en plattform för debatten för att kunna utvecklas och komma framåt. Att detta skulle 

innebära att inte ta ställning får kritik av Nordling Blanco som menar att genom att tillåta dessa 

myndigheter att medverka utesluts papperslösa, asylsökande och krigstraumatiserade hbtq-

personer. Här framkommer alltså vad som kan tolkas som en skiljelinje mellan vem rörelsen bör 

prioritera och visa solidaritet med. I artikeln problematiseras dock inte att om de nämnda 

institutionerna skulle uteslutas skulle det också innebära en uteslutning av de hbtq-personer som 

arbetar för sina rättigheter där. Dessa skilda åsikter om vem som ska tillåtas delta eller inte 

framställs i media som tecken på en större splittring inom hbtq-rörelsen. Under det här temat går 

det att se en relativt tydligt uppdelning mellan de som anser detta vara något negativt, och de som 

anser det vara något positivt.  Exempelvis skriver Stefan Ingvarsson i GT att: 

 

Enigheten är rörelsens styrka och om man inte har med sig medelklassflatorna- och bögarna 
förlorar man sin politiska tyngd. [...] Den folkhemsanda som en gång trodde på att samla så 
många som möjligt kring ett samförstånd för ett solidariskt och rättvist samhälle tycks ha gått 

på grund.99  

 

Att Ingvarsson använder sig av "folkhemmet" i samma mening som "solidaritet" och "rättvist" 

tolkar jag som ett försök att skapa legitimitet genom att hänvisa till flera positivt laddat tecken 

som ger konnotationer till de gamla sociala rörelserna. Precis som andra hänvisat till demokrati 

försöker man här knyta an till en viktig nodalpunkt och därmed skapa hegemoni åt den 

endimensionella diskursen. Som tidigare nämnts menar Melucci att det "vi" som eftersträvas och 

skapas är mer eller mindre stabilt. Här framkommer ett "vi" som enligt Ingvarsson inte klarar sig 

utan "medelklassen", vilket väcker frågor. Hur påverkas en rörelse om den hela tiden ska ta 

                                                 
97 Annika Hamrud, Pride står inte för att utestänga HBTQ-vänner, senast uppdaterad 2012-05-14, 

www.newsmill.se/artikel/2012/05/14/pride-st-r-inte-f-r-att-utest-nga-hbtq-v-nner, 2013-05-22. 

98 Linn Hjort, "Vad är syftet med Stockholm Pride?", ETC, 12-08-10, s. 8-9. 

99 Stefan Ingvarsson, "Dånet uti kratern", GT, 12-07-30, s. 6-7. 
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hänsyn till en medelklass? Finns denna enhetliga grupp som Ingvarsson hänvisar till? Om den 

finns, kan en rörelse ha ett intersektionellt perspektiv om den utgår från en privilegierad grupps 

behov och vilja? Den flerdimensionella diskursen har en annan syn på denna splittring. 

Exempelvis skriver Kristoffer Folkhammar i Aftonbladet att: 

 

Där Brandel ser en rörelse som "kidnappas från vänster" ser jag ett uttryck för ett raseri 
underifrån. En inhemsk vrede som vuxit fram allt eftersom HBTQ-rörelsen släpat efter vad 
gäller självrannsakan. En ilska som det finns fog för, som säger: Vad fan är det här för rörelse 

egentligen?100 

 

Folkhammar ser alltså den interna kritiken som ett raseri "underifrån", vilken kan kopplas 

samman med Ingvarssons medelklass-resonemang i stycket ovan. I min tolkning kan det vara just  

de som inte tillhör den breda medelklassen som nu gör sig hörda och ifrågasätter exempelvis 

Migrationsverkets deltagande i Pridesammanhang. Enligt Folkhammar har rörelsen tolkat det 

som en vinst och firat när ytterligare en institution "godkänt" hbtq-personer genom att välja att 

delta på Pride. Folkhammar frågar sig vidare på vems bekostnad de framflyttade positionerna 

skett, vilket avslutningsvis får sammanfatta den flerdimensionella diskursens förhållningssätt. 

 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra och analysera den diskursiva kamp som pågår 

inom den svenska hbtq-rörelsen. I svensk dagspress verkar det finnas en tendens att sätta 

likhetstecken mellan hbtq-rörelsen och "priderörelsen", vilket för mig har varit ett nytt, 

spännande begrepp. I min tolkning används dock dessa begrepp synonymt med varandra vilket 

under analysens gång har varit lite problematiskt. Att de används synonymt är till viss del 

förståeligt då Pridefestivalerna som hålls runt om i Sverige kan ses som ett uttryck för hbtq-

rörelsens arbete. De svenska Pridefestivalerna har dessutom ofta en mer politisk inriktning än 

många av de festivaler som hålls i andra länder runt om i världen, där störst fokus ligger på fest 

och nöjesarrangemang. Naturligtvis kan själva synliggörandet av gruppen ha politisk laddning, 

sett till vilken politisk och kulturell kontext festivalen genomförs i, vilket också diskuterats i 

analysen, men Pridefestivalerna i Sverige sticker ändå ut genom att det ofta arrangerar ett stort 

antal seminarier och föreläsningar och att Stockholm Pride exempelvis anordnar en 

partiledardebatt när det är valår. I Sverige är Pridefestivalerna otroligt tongivande, både politiskt 

och påverkansmässigt, men samtidigt är de enskilda händelser som arrangeras lokalt. Ofta 

arrangeras de av, eller i samarbete med RFSL, men inte alltid. Min poäng är att det finns en viss 

problematik i att sätta likhetstecken mellan Pridefestivalen och hbtq-rörelsens arbete i stort, men i 

den kontext där denna diskursiva kamp utspelade sig var Pride, och mer specifikt Stockholm 

                                                 
100 Kristoffer Folkhammar, "Visst finns det fog för vreden", Aftonbladet, 12-07-25, s. 5. 
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Pride, den arena där konflikten utspelade sig, vilket delvis kan förklara användandet av 

priderörelsen som ett begrepp. 

 

Enligt min tolkning är det främst två verklighetsuppfattningar som konstruerats inom den 

svenska hbtq-rörelsen och som har olika förhållande till rörelsens utveckling. Dessa har jag 

genom analysen benämnt som den flerdimensionella och den endimensionella diskursen. Den 

endimensionella vill enligt min tolkning smalna av det hbtq-politiska området och uttrycker 

flertalet gånger skepticism till om queerbegreppet hör samman med homo- bi- och 

transrelaterade frågor. Denna diskurs verkar även förlita sig på de metoder som den mer 

assimilerande gayrörelsen använde sig av under 50- till 70-talet och det går att utläsa en negativ 

inställning till de radikala metoder som använts vid aktioner, vilket tyder på en större tillit till 

inomparlamentarisk förändring. Den flerdimensionella diskursen har jag tolkat som en fraktion 

av rörelsen med ett mer intersektionellt synsätt, och det är delar av denna fraktion som under 

Pride uttryckt kritik mot vissa institutioner och politiska partiers medverkande. Naturligtvis finns 

det andra verklighetsuppfattningar inom den svenska hbtq-rörelsen, men det är enligt min analys 

dessa två som tilläts ta plats i sommarens debatt. Under studiens gång har jag stundvis även frågat 

mig vem som egentligen utgör dessa diskurser. I analysen framkommer som sagt två relativt 

tydliga diskurser, men eftersom studiens analys belyser både aktivisters och journalisters uttalande 

kring hbtq-rörelsens utveckling är båda grupperna delaktiga i att utforma diskurserna, även om 

journalisterna kanske inte tar lika aktiv del i hbtq-kampen som aktivisterna gör. Jag menar att 

analysen avspeglar en reell diskussion som pågår inom hbtq-rörelsen, men jag tror att denna 

debatt fick väldigt stort utrymme och beskrevs på ett väldigt specifikt sätt, där extremism och 

splittring var centrala tecken och där åsiktsskiljaktigheterna mellan fraktionerna beskrevs som 

något negativt. I sommarens diskussion kopplades delar av rörelsen som sagt samman med 

extremism, ett begrepp med oerhört negativa konnotationer. I analysen har jag inte gått djupare 

in på betydelsen eller de olika tolkningar som kan göras av begreppet extremism, men jag menar 

att det är en väldigt intressant aspekt av sociala rörelser. Vad som är extremt är relativt och beror 

till viss del även på vilken politisk och kulturell kontext handlingen utförs i. Jag har förståelse för 

att anarkism, som ju har en normbrytande syn på politik och styrning, kan uppfattas som en 

extrem politisk ideologi, men jag menar att anarkister för den sakens skull inte nödvändigtvis är 

extremister. Problemet i sommarens debatt ligger enligt mig i att det sattes likhetstecken mellan 

queer och anarkism.  Självklart finns det personer inom hbtq-rörelsen som definierar sig som just 

queeranarkister, men då bör man också komma ihåg att det finns anarkister som inte är det 

minsta queer, och en hel del queers som inte är anarkister. Naturligtvis kan det diskuteras om de 

aktionssätt som användes var konstruktiva och tydliga gällande vilket budskap som ville 

framföras, men att utnämna aktionerna som extremism är enligt min åsikt ett sätt att flytta fokus 

från vad som faktiskt ifrågasätts. 

 

Som analysen visat står diskurserna i motsättning till varandra på flertalet olika punkter - men 

samtliga punkter kan knytas an till begreppet politik, som visat sig vara en av de viktigaste 
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nodalpunkterna i meningsskapandet av samtliga av mina teman; vad politik är, hur politik bör 

utövas, vilka frågor som ska drivas av rörelsen och queerbegreppets laddning. I förhållandet till 

det politiska framgick ett underliggande tema gällande inkludering och exkludering. Den 

flerdimensionella diskursen har som sagt ett mer intersektionellt och kritiskt förhållningssätt, och 

enligt denna diskurs går olika maktordningar inte att skilja från varandra, vilket innebär att denna 

fraktion strävar efter en hbtq-rörelse som omfattar mer. I min tolkning är denna diskurs mer 

queer. Den endimensionella diskursen bär spår av den äldre gayrörelsen och kan sägas ha en mer 

restriktiv syn på vilken politik som är relevant för hbtq-rörelsen. Båda diskurserna använder sig 

av exkludering och inkludering för att nå sina syften. Den flerdimensionella diskursen har ibland 

uttryckt en önskan om att utesluta exempelvis Migrationsverket, Polisen och Folkpartiet från 

Pridesammanhang, för att på så sätt kunna inkludera andra grupper som genom institutionernas 

medverkande indirekt exkluderas. Den endimensionella diskursen ser snarare Prides öppenhet 

som dess absolut främsta kännetecken och menar att lösningen inte finns i utestängningen av 

dessa institutioner. Parallellt med detta tycks dock den endimensionella diskursen vilja exkludera 

de som benämner sig queer, vilket sätter själva öppenheten på sin spets. Det verkar alltså som att 

det mellan diskurserna dras olika skiljelinjer gällande vem rörelsen bör solidarisera med. 

 

Dessa två diskurser har i sommarens diskussion fått representera en större splittring, något som i 

media ofta beskrivits i ordalag som får det att framstå som en fara för rörelsen. Den korta 

historiska genomgång som redogjorts för i uppsatsens bakgrund synliggör att den svenska hbtq-

rörelsen har kantats av en lång rad interna splittringar och konflikter. Dock är det här av vikt att 

även lyfta fram att rörelsen trots sina interna konflikter ofta ändå framhållit en enad front, vilket 

bland annat Wasniowskis avhandling visat. Konflikter är alltså inte ett nytt fenomen inom varken 

hbtq- eller andra sociala rörelser, utan kan snarare ses som en naturlig del av rörelsers utveckling. 

I media lyfts det dock främst fram som något negativt, vilket får mig att ställa följdfrågan om en 

inre konflikt måste vara negativ? Kritiken som framförs av de som utgör den flerdimensionella 

diskursen är inte ny, däremot kan metoderna för hur den framförs vara det, och möjligtvis är det 

dessa okonventionella metoder som gör att den flerdimensionella diskursen omgärdas av negativa 

tecken i media. Min uppfattning är att även i sociala rörelser som kämpar mot ett förtryck som 

kommer från grupper med mer makt går det att skönja mönster av vem som tillåts ta plats, synas, 

höras och få beslutsfattande positioner. Detta blir också tydligt om man ser tillbaka på de tidigare 

inre konflikterna inom den svenska hbtq-rörelsen, exempelvis hur RFSL snabbt blev 

mansdominerat vilket ledde till att lesbiska kvinnor började arbeta separatistiskt. I min tolkning är 

detta ett uttryck för könsmaktsordningen, och jag menar därför att rörelser i hög grad påverkas av 

det omgivande samhällets diskurser. Under de senaste decennierna har det inom rörelsen 

exempelvis höjts röster som velat diskutera och analysera vithetsnormen och exotiseringen av 

invandrade hbtq-personer och det har även kämpats för att synliggöra hbtq-personer med 

funktionsnedsättningar. Dessa frågor har en mer intersektionell och maktkritisk utgångspunkt, 

vilken i min mening är otroligt viktigt då hbtq-rörelsen alltså inte är frikopplad från de 

övergripande maktordningar och hegemonier som sätter sin prägel på samhället. Frågorna som i 
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somras ställdes i den interna diskussionen kan sammanfattas i hur långt rörelsens solidaritet ska 

sträcka sig. I diskussionen har det hörts röster som säger att man bör gå tillbaka till att enbart 

diskutera frågor som rör hbt-personers villkor - men hur dras den gränsen? Och av vem skall 

gränsen dras? Går det att avgränsa sexuell läggning och könsidentitet från exempelvis 

klasstillhörighet och etnicitet? Min mening är att allt eftersom rörelsen lyckats förändra 

lagstiftning och samhällsattityder bör den blicka framåt, och bredda sitt perspektiv. En intressant 

aspekt av sommarens debatt är att RFSL inte synts i så stor utsträckning som kunde ha 

förväntats. Förbundet har flera år arbetat på ett sätt som enligt mig tangerar det intersektionella, 

och som den största och mest tongivande aktören inom denna rörelse menar jag att det är troligt 

att de till viss mån kan styra rörelsens utveckling. RFSL har genom sin 60-åriga historia dock 

blivit något av en institution. Detta kan naturligtvis innebära vissa fördelar, exempelvis har 

förbundet blivit en tongivande politisk aktör, men till viss mån kan det även tolkas vara en 

nackdel om det innebär att förbundet genom institutionalisering förlorar delar av sin radikalitet.  

 

Ytterligare en intressant aspekt som framkommit i analysen är det faktum att flera aktivister pratat 

om prideflaggan som en symbol under vilken rörelsen samlas och enas. I paraderna händer det 

ibland att det "svarta blocket" deltar, något som ofta anordnas av Anarchopride som ju har en 

kritisk inställning till mycket av det som dagens pridefestivaler står för, exempelvis dess 

kommersialisering. Deltagarna klär sig ofta i svart och rosa vilket tydligt distanserar och skiljer 

dem från resten av paraden där regnbågsfärger och -flaggor tenderar att dominera. Detta blir 

enligt mig ett intressant ställningstagande då jag tolkar detta som att de symboliskt uttrycker ett 

avståndstagande från "regnbågsgemenskapen", samtidigt som de trots sitt missnöje ändå deltar. 

Detta tyder enligt mig på att rörelsen kan vara splittrad samtidigt som den är enad, det vill säga att 

dessa två begrepp inte bör ses om en dikotomi utan snarare något som består av gråzoner. 

Anarchoprides medverkan och aktionerna som utförts belyser dessa faktum, och min åsikt är att 

det som pridedeltagare och engagerad i hbtq-rörelsen kan vara nyttigt att påminnas om detta samt 

att faktiskt själv ställa sig frågan om vilken ståndpunkt en har. 

 

Sommarens diskussion om hbtq-rörelsens utveckling dog ut lika fort som den startade, och under 

hösten och vintern har dessa frågor inte lyfts i samma utsträckning. När jag nu skriver dessa 

avslutande ord är det maj 2013 och pridesäsongen har precis dragit igång. Frågan är om det i 

sommar återigen blir aktuellt att diskutera vilka metoder som är mest effektiva eller mest 

accepterade och vad som får människor att lyssna. Om dessa frågor återigen blir aktuella är min 

förhoppning att de kan diskuteras på ett något mer nyanserat sätt.  
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