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Abstract
Det övergripande syftet för denna studie är att problematisera GIS som ett positivistiskt instrument 
för samhällsplanering och geografiforskning samt praktiskt anamma en kritisk, queerteoretisk och 
kvalitativ tillämpning på GIS-baserade analyser. För att detta ska vara genomförbart kräver det en 
kvalitativ analys av hur människor utanför det härskande narrativet faktiskt använder och upplever 
stadsrum och vilka konsekvenser de normativa strukturerna har genom att analysera hur 
homosexuella män i Stockholm upplever och använder stadsrum. Genom en serie 
fokusgruppssamtal med homosexuella män bosatta i Stockholm har studien visat hur kvalitativa 
data kan inkorporeras och vara underlag för kvalitativa analyser i GIS. Studien har visat hur en 
epistemologisk och praktiskt integration av kritisk geografi och GIS kan bidra till en mer nyanserad 
bild av GIS. Vidare visar studien hur ett GIS kan användas för att visualisera maktförhållanden och 
kritiskt utmana det härskande narrativet. Konklusivt kan denna uppsats ses som ett bidrag till ett 
mer nyanserat förhållningssätt till GIS som verktyg och metod för kvalitativa och kritiska studier.

Nyckelord: Queerteori, Kritisk GIS, queer-GIS, heteronormativa rum, Stockholm. 
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1. Inledning
Att bo i en storstad är förknippat med många olika saker; närhet till kultur, restauranger och folkliv.  
Att betrakta Stockholm som en storstad med internationella mått är förstås en fråga för sig, men 
Stockholm är  en  storstad  med  svenska  mått.  Storstaden  erbjuder  möjligheten  för  alla  typer  av 
människor att uttrycka sin personlighet och hitta likasinnade i storstadens glitter. 

Stadens fysiska miljö spelar stor roll för hur staden upplevs och nyttjas. Planering och stadsrum är 
därför  viktigt  att  studera utifrån ett  socialt  perspektiv.  Det  är  inte  möjligt  att  betrakta  en urban 
befolkning som en homogen massa med likformiga beteenden och likformiga användningar  av 
stadens  rum.  En  allt  större  del  av  planeringen  har  kommit  att  ske  med  geografiska 
informationssystem (GIS). En konsekvens av en ökad planering i GIS är att GIS kan betraktas som 
ett positivistiskt och fyrkantigt verktyg (Sheppard 2005: 6-7; ), vilket står i direkt konflikt med vår 
mångfacetterade samtid. 

Som en motreaktion till synen på GIS som ett naturvetenskapligt och exakt verktyg för planering 
och forskning kom idéströmningar som kvalitativ GIS och deltagande GIS (PGIS) som kan samlas 
under paraplybegreppet Kritisk GIS där den gemensamma nämnaren är den kritiska utgångspunkten 
mot traditionell GIS (Schuurman 2006: 727). Kritisk GIS är med andra ord ett sätt att samla in, 
visualisera och tolka information i GIS utifrån en kritisk idétradition. 

Denna studie är en fördjupning i just kritisk GIS som vetenskap och praktisk tillämpning och är en 
queertoeretisk och kvalitativ tillämpning av GIS. Studien fokuserar på hur äldre homosexuella mäns 
upplevelser  av  Stockholms  stadsrum  kan  inkorporeras  i  en  GIS-miljö  och  analyseras  ur  ett 
queerteoretiskt perspektiv.

1.2 Syfte
En stor del av den samtida samhällsplaneringen sker i GIS-miljö vilket är ett betydelsefullt verktyg 
för  beslutsunderlag.  Det  är  därför  viktigt  att  problematisera  bilden  av  GIS  som  ett  objektivt 
analysverktyg för geografisk datahantering.  Det är  också viktigt  att  problematisera GIS som ett 
verktyg  för  visualisering  av  ”the  master  narrative”  (Brown  och  Knopp  2008:  41),  vilket  kan 
översättas till det härskande narrativet. Begreppet kan tolkas som ett uttryck för den rådande idén 
om normalitet. Traditionell, positivistisk GIS blir i den bemärkelsen en okritisk reproducering av 
normer och maktstrukturer; med andra ord en reproducering av det härskande narrativet. 

Det övergripande syftet för denna studie är att problematisera GIS som ett positivistiskt instrument 
för samhällsplanering och geografiforskning samt praktiskt anamma en kritisk, queerteoretisk och 
kvalitativ tillämpning på GIS-baserade analyser. 

För att detta ska vara genomförbart kräver det en kvalitativ analys av hur människor utanför det  
härskande narrativet faktiskt använder och upplever stadsrum och vilka konsekvenser de normativa 
strukturerna har genom att analysera hur homosexuella män i Stockholm upplever och använder 
stadsrum. Som Bell och Valentine (1995: 7) poängterar är uppmärksamheten riktad mot synliga 
”gay  communitites”  viktig,  men  individer  lever  merparten  av  sina  liv  i  heterosexuella  rum.  I 
Stockholm finns idag ingenting som kan kallas för ”gay community”, vilket gör att en studie av ett 
sånt fenomen meningslöst i en stockholmsk kontext. Däremot finns det ett intresse av att studera hur 
ickenormativa samhällsgrupper upplever  Stockholm och analysera det i ett kritiskt GIS. 
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1.3 Forskningsfrågor
• Hur uppfattas och uttrycks heterosexuella strukturer i Stockholms stadsrum idag bland icke-

heterosexuella män? 

• Hur kan en integrering mellan kritisk GIS och queerteori se ut?

• Hur kan ett användande av kritisk GIS bidra till en queerteoretisk analys av heteronormativa 
strukturer? 
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2. Litteraturbakgrund och teoretiska antaganden
I  detta  kapitel  kommer  ett  antal  teoretiska  antaganden  att  presenteras  och  tidigare  forskning 
diskuteras. Då syftet med denna uppsats är tvådelad i kritisk, kvalitativ GIS å ena sidan, och sexuell  
geografi  och queergeografi  å andra sidan,  är  det  nödvändigt  att  kontextualisera och positionera 
studien i dessa fält.  Mycket av den tidigare forskningen inom queergeografi,  queerteori,  sexuell 
geografi och kritisk GIS ligger även till grund för de teoretiska antagandena i denna studie. De 
teoretiska antagandena är i många avseenden sammanhängande och relaterar till  maktutövning i 
termer  av  heteronormer  och  egenmakt  i  anspråk  på  rum.  Ett  annat  centralt  begrepp  är  rums- 
begreppet. Rumsbegreppet är kanske det mest komplexa att hantera i detta sammanhang; dels är 
rummets representation i GIS statiskt och definitivt, medan en kritisk, kulturgeografisk förståelse av 
rum handlar om att det är multipelt, performativt och flytande och i förlängningen en produkt av 
maktrelationer och maktstrukturer (Friberg 2010: 10).

Identitetsskapandet och subkulturella praktiker bland homosexuella män är en viktig komponent i 
denna studie. Sexualiteten betraktas här som den identitetsbärande egenskapen (Foucault 1987: 41) 
i  relation  till  rummets  performativitet.  Skapandet  av  en  subkultur  kring  homosexualitet  är  en 
mekanism som ligger till grund för hela förståelsen av queerandet av rum och även föreställningen 
om hur rum är heteronormativt strukturerade.  

2.1 Sexuella rum och rumsbegreppet
Begreppen rum och plats  är i allra högsta grad sammankopplade. Bägge begreppen implicerar en 
geografisk  position  där  platsen  kan  förstås  som den  fysiska  miljön  inom vilket  rummet  finns. 
Platsens uppenbarelse kan därmed reduceras till en gatukorsning, ett torg, en adress och så vidare, 
medan rummet kan betraktas som den sociala situation eller ordning som präglar platsen eller en 
viss situation (Leap 1999: 6-7). Rumsbegreppet blir med denna definition ett tämligen abstrakt och 
flyktigt verktyg men ändock ett centralt antagande.

En  annan  utgångspunkt  i  denna  studie  är  att  rum  och  urbana  miljöer  är  genderiserade  och 
heteronormativa.  Med det menas att  stadsrum är kodade och reproducerade utefter en normativ 
föreställning om såväl genus som sexualitet. Friberg (2005: 10) menar att den fysiska miljön är en 
produkt av maktrelationer, ideologier och maktstrukturer i samhället. Inom dessa strukturer finns 
alltså  en  föreställning  om  genus  och  i  förlängningen  också  sexualitet.  Manifestationer  av 
genusordningar  och hierarkier  i  den  fysiska och  sociala  miljön  går  att  utläsa  tämligen enkelt. 
Forsberg (2005: 24) menar till exempel att Stockholm kryllar av genderiserade miljöer från Slussen, 
Sergels torg, flertalet gallerior till förortstorg.  

Denna  studie  hanterar  inte  genusmässiga  strukturer  och  genusmässigt  kodade  rum,  men 
resonemanget är på liknande sätt applicerbart i en diskussion om sexualitet.  På samma sätt som 
städer är genderiserade och strukturerade efter en könsmaktsordning, finns en maktordning i termer 
av rätt och fel slags sexualitet (Hubbard 2012: 2). Städer och urbana miljöer kan parallellt ses som 
arenor för sexuell utlevnad och som Hubbard (2012: xii) uttrycker det: 

”... sites where disconnected people, perhaps from different cultural geographical backgrounds, are 
drawn into sexual relationships bound by the rules of attraction.”

Lika mycket som genus är sociala konstruktioner är sex och sexualitet också sociala konstruktioner. 
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I diskussioner om sexualitet finns det föreställningar om normalitet och heteronormativitet. Rubin (i 
Hubbard 2012: 2) menar att  de mest föraktade sexuella ”kasterna” är transsexuella,  fetischister, 
sadomasochister, generationsöverskridande eroticism och så vidare. Doan (2010: 635) kallar just 
den  normala skarans  position  gentemot  det  avvikande för  ”the tyranny of  gender”.  I  praktiken 
menar Doan (2010: 640) att transsexualitetens öppna utmaning av den heteronormativa dikotomin 
mellan män och kvinnor är så pass förolämpande att det sanktionerar de trakasserier i offentliga rum 
som transsexuella personer utsatts för. Mekanismerna som sanktionerar sådana övergrepp är i hög 
grad detsamma som i frågor om genus. Friberg (2005: 12) menar att kvinnor som rör sig utomhus 
om nätterna på samma sätt utmanar normer om vem som har tillträde till platser: ”Om de utsätts för 
ett övergrepp ställs frågan: Vad hade hon där att göra?” (Friberg 2005: 12). Därmed är det fråga om 
ett blottläggande, utmanande och manifesterande av normer som kan analyseras ur en mängd olika 
perspektiv, men där heteronormativiteten alltjämt står i centrum. På liknande sätt kan processen 
beskriva hur en plats som kvinnor inte har tillträde till transformeras till ett sexuellt kodat rum.

2.2 Heteronormativitet, queer- och sexuell geografi
Heterornormativitet är ett brett begrepp som utmanar föreställningar om samhälleliga normer om 
genus och sexualitet som dualt – det heterosexuella är det stabila och normala, medan det avvikande 
homo-, bi- och transsexuella kategoriseras som onormalt (Binnie 2007: 33). Dock har begreppet 
sina begränsningar, vilket kan artikuleras i form av avvikande heterosexualiteter som mer och mer 
sjukförklaras  (Kulick  2005;  Binnie  2007:  33).  Dahl  (2005:  50)  menar  till  exempel  att 
heteronormativitet (i termer av jämställdhet) kulminerar i monogama parrelationer och kärnfamiljs- 
konstellationer till följd av ett heterosexuellt begär. En analys av den genusmässiga maktordningen 
är att sexualitet, begär och genus konstrueras i en heterosexuell matris, inom vilket grundläggande 
mekanismer definierar deras inbördes maktordning (Ambjörnsson 2005: 182-183). 

Den kritiska positionen i heteronormativitetsbegreppet finns i förståelsen av genus och i rum. Lika 
lite  som  människor  definieras  av  en  förutbestämd,  biologisk  sexualitet,  är  rum  förutbestämt 
heteronormativt strukturerade. Rummets relation till  sexualitet är således att de är heterosexuellt 
konstruerade utefter rådande normer (Oswin 2008: 90).  Utifrån idén om rum som konstruerade 
utefter  heterosexualitet  kan  ”queer  space”  som  fenomen  eller  specifika  rum  betraktas  som 
territoriella återtaganden (Oswin 2008: 90). 

Ett queert identitetsskapande i en heteronormativ miljö ett sätt att transformera platser till queera 
rum.  En  grundförutsättning  för  ett  sådant  resonemang  är  att  stadsrum  är  heteronormativt 
konstruerade  och  performativa,  samtidigt  som queera  rum är  flytande,  multipla,  parallella  och 
samtida (Brown och Knopp 2008: 42). Ett queert rum kan alltså finnas parallellt ett heteronormativ 
rum. På så sätt kan ett rum uppfattas som multipelt, men även i den meningen att de har olika  
innebörd  för  homosexuella  män och homosexuella  kvinnor,  transgenderpersoner  och så  vidare. 
Föreställningen om att rum är heteronormativt performativa går att härleda ur en tämligen enkel 
logik; i stadsrum finns ett inslag av självövervakning och självkontroll, vilket innebär att de flesta 
människor (men inte alla) i regel uppträder i linje med samhälleliga normer och värderingar vilket 
premieras  (Johnston  och  Longhurst  2010:  30).  På  så  sätt  reproduceras  föreställningar  om hur 
människor bör och inte bör bete sig, se ut och interagera med andra medan ett avvikande beteende 
bestraffas.
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2.3 Gay space/queer space
Synen på homosexualitet har förändrats över tid. Det intressanta är hur homosexualitet skiftats från 
en omoralisk praktik till en heltäckande identitet. Den homosexuella identiteten började träda fram i 
takt med den medicinska synen på homosexualitet som en sjukdom. Tidigare hade homosexuell 
praktik varit  syndigt och olagligt i  både civila och rättsliga sfärer,  men också något alla kunde 
frestas in i, inte en identitetsbärande egenskap (Jagose 1996: 10-11; Foucault 1978: 43). Foucault 
(1978: 43) menar till exempel: 

”The nineteenth-century homosexual became a personage, a past, a case history, and a childhood, a 
type of life, a life form, and a morphology, with an indiscreet anatomy and possibly a mysterious 
physiology”. 

I  och  med  att  homosexualitet  kategoriserats  som identitet  möjliggjorde  det  en  framväxt  av  en 
subkultur kopplat till  just denna identitet.  Urbaniseringen under industrialismen kan ses som en 
viktig  möjliggörande  faktor  för  denna  process.  I  och  med  att  tvåsamheten  inte  var  en 
grundförutsättning för livet i det urbana på samma sätt som i det rurala, var det möjligt att låta 
sexualiteten spela en större roll för hur livssituationen komponerades (Jagose 1996: 13). 

”Urban planners define the geometry of the city when they lay out its gridwork of streets and 
avenues, designate locations for public parks, and identify other feature of the city's formal design. 
But the inhabitants of the city reconfigure that gridwork, and transform its abstract, objective 
geometry into a more meaningful and personalized configuration of space […]. Walking the city is a 
form of cultural practice […] and through such cultural practices ”place” becomes transformed into 
”space”.”  (Leap 1999: 6-7)

Rumsbegreppet är i sexuella sammanhang kopplade till huruvida de är privata eller offentliga. Det 
Leap (1999:  6-7)  talar  om är  just  hur  en plats  transformeras  till  ett  rum.  I  rumsbegreppet  och 
skapandeprocessen bakom rummet finns identitetsbärande praktiker. Betraktandet av sexualiteten 
som en identitet  och  en  social  konstruktion  är  därför  central  för  all  form av förståelse  bakom 
rummets  spegling  av  sociala  praktiker,  maktstrukturer  och  ideologier.  Leaps  (1999:  6-7) 
resonemang om ”space”  och transformationen till  ”place”  öppnar  för  en  diskussion  om de två 
begreppen. Syftet med citatet är dock att påvisa hur rummet skapas av praktiker och kulturer snarare 
än att problematisera den semantiska skillnaden mellan ”place” och ”space”. 

Rummets relation till sexuella avvikelser är dock inte reducerade till att enbart handla om homo-, 
bi- och transsexualitet, utan berör även heterosexualitet. Hubbard (2007: 155-6) menar till exempel 
att det inte bara finns en form av heterosexualitet, då det går att tala om generationsöverskridande 
heterosexualitet, sadomasochism, polygami och så vidare. 

I  likhet  med  Jagoses  (1996:  10-11)  och  Foucaults  (1978:  43)  resonemang  om  homosexuella 
praktiker  som konstituerande  för  en  heltäckande  identitet,  menar  Kulick  (2005)  att  sexköpares 
identitet  sjukförklarats  på  samma  sätt.  Efter  sexköpslagens  inträde  i  Sverige  har  sexköparens 
sexualitet kommit att betraktas som sjuklig och i behov av korrigering. De sociala och politiska 
processer som definierar  normen och de som definierar det  avvikande är närvarande i  form av 
biologiska och medicinska argument samt i moraliska argument (Hubbard 2012: 13-14).  Historiskt 
har till exempel onani och kvinnlig sexualitet som inte syftade till reproduktion ansetts som roten 
till fysisk ohälsa och åkommor som hysteri (Hubbard 2012: 14). Den socialiserade sexualiteten som 
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moraliskt och fysiskt korrekt har att göra med den historiska och platsmässiga kontexten, vare sig 
det gäller sexköp, homosexualitet eller heterosexualitet. 

Ett  välkänt  exempel  på  hur  felande  sexualiteter  marginaliseras  i  rummet  är  Stonewall  Inn  i 
Greenwich Village i New York. Stonewall Inn var en populär krog 1900-talets första hälft och var 
en integrerad institution i New Yorks kulturliv med en tydlig homosexuell prägel där homosexuell 
subkultur frodades under. Efter 1930-talet förändrades dock klimatet och spritreglering användes för 
att undertrycka gaybarer. 1969 kulminerade regleringen och den federala polisen för alkoholfrågor 
genomförde en räd, vilket resulterade i ett massivt uppror och Gay Pride-rörelsen födelse (Hubbard 
2012:  21-22;  Johnston  och  Longhurst  2010:  83-84).  Området  kring  Greenwich  Village  och 
Christopher Park (intill Stonewall Inn) är således en oerhört viktig plats och ett tydligt exempel på 
en plats som transformerats till ett queert rum.

2.4 Offentligt och privat rum
Mötesplatser  för  homosexuella  män  i  Stockholm,  såväl  sexuella  som  sociala,  har  historiskt 
förknippats  med  manlig  prostitution  och  i  många  avseenden  baserade  på  möten  utomhus  eller 
inomhus i offentliga och halvoffentliga rum. Skillnaden mellan privat och offentlig är alltså inte helt 
oproblematisk. Själva platsen eller miljön för det homosexuella mötet kan vara väldigt offentligt, 
medan själva praktiken är en väldigt privat företeelse (Bell 1995: 306). Homosexuella personer kan 
ha svårare att skapa sig en trygg, privat sfär i hemmet på grund av familj, grannar och så vidare. Det 
resulterar enligt Bell (1995: 307) i att den selektiva offentligheten blir arena för trygghetssfären. 

Under  åren  1925-1944,  då  den  homosexuella  identiteten  tog  form  i  Stockholm  skedde  det  i 
synnerhet bland arbetarklassen. Arbetarna stod för cirka hälften av alla åtal för ”onaturlig otukt” de 
åren, medan överklassen (akademiker, officerare och så vidare) enbart representerades av drygt 5 % 
av  alla  åtal.  Stockholm  (och  de  flesta  svenska  städer)  upplevde  under  dessa  år  en  våg  av 
urbanisering, vilket ledde till en ökad trångboddhet. Följaktligen skedde de homosexuella mötena 
vid  mötesplatser  utomhus  och  i  halvoffentliga  lokaler,  som till  exempel  urinoarer,  badhus  och 
parker (Rydström 1999: 371-375). 

Även Söderström (1999: 509) noterar sambandet mellan bristen på lägenheter i Stockholm som en 
faktor  till  att  homosexuella  män sökte sig  till  parker  och andra mötesplatser  utomhus.  De som 
saknade  egen  lägenhet  kunde  i  många  fall  bo  som  inneboende  hos  ”inackorderingstanter” 
(Söderström 1999:  509)  vilka fungerade  som både hyresvärd  och moralisk övervakare för  sina 
hyresgäster.  Det  var  med  andra  ord  sällsynt  att  män  kunde  bjuda  över  andra  män  till  sina 
inackorderingsrum utan att riskera vräkning. 

Parker och bekvämlighetsinrättningar (till  exempel urinoarer)  har länge spelat  en viktig roll  för 
homosexuella mäns socialisering. I teoretisk mening kan två förklaringsmodeller användas för att 
analysera  den  rumsliga  utvecklingen;  traditionellt  har  det  offentliga  och urbana  förklarats  som 
maskulina sfärer, medan det privata hemmet förklarats som feminint (Lindholm och Nilsson 2005: 
290-291;  Greed  1994:  12-13;  Pavlovskaya  2004;  Knopp  2007:  22).  Lindholm  och  Nilsson 
(2005:290-292) menar att homosexuella miljöer och viktiga mötesplatser är likadant strukturerade. 
Manligt homosexuella kunde träffas i parker och bekvämlighetsinrättningar under skyddet att de är 
där  män bör vara,   alltså i  det offentliga rummet,  medan kvinnor kunde träffa  andra kvinnor  i 
hemmet under samma förevändning. Därmed reproducerades dikotomin mellan det offentliga och 
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det privata och kom att även innefatta homosexualitet. 

En  intressant  aspekt  av  privat  och  offentligt  i  diskussionen  mellan  homosexuellt  umgänge 
diskuteras  av  Tattleman (1999:  72-73)  som menar  att  homosexuella  relationer  är  underordnade 
samhällets homofobiska struktur. I och med att många samhällssystem har och har haft ingående 
lagstiftningar som begränsar homosexuellas rätt till privata sfärer, blir en uppdelning mellan privat 
och  offentlig  tämligen arbiträr.  Rydström (1999:  374-375) menar  till  exempel  att  många av de 
homosexuella mötena skedde inom ramen för institutionaliserade halvoffentliga träffpunkter, med 
en tydlig länk till soldatprostitutionens koncentration till bekvämlighetsinrättningar. 

Begreppet  ”offentlig”  rymmer  många  olika  aspekter  och  går  att  diskutera  utifrån  många 
infallsvinklar.  Offentliga  rummets  vara-eller-icke-vara  beror  väldigt  mycket  på  vilken  typ  av 
offentlighet  som avses.  Frågor  som berör  huruvida  ett  rum faktiskt  är  offentligt  eller  inte  blir 
otroligt svåra att svara på och kräver en mycket djupare förståelse än vad som först kan anas. 

2.5 Queera karteringar
Att kartera och visualisera icke-heterosexuell geografi är inget nytt inom sexuell geografi. De tidiga 
karteringarna av icke-heterosexuella koncentrerades till studier av så kallade ”gay communities”. 
Dessa  studier  kom  att  avhandla  migrationsmönster  och  sökte  förklaringar  till  homosexuella 
grupperingar i stadsdelar för avskildhet och försvarandet av denna livsstil. Dock kan mycket av den 
forskningen avfärdas som både rasistisk och heterosexistisk i sina antaganden (Bell och Valentine 
1995: 4). 

Antologin Mapping Desire (Bell och Valentine 1995) kan ses som ett viktigt bidrag i den sexuella 
geografiforskningen  med  ett  inifrånperspektiv.  Dock  är  själva  karterandet  starkt  knutet  till 
förekomsten av queera stadsdelar och så kallade ”gay communities”. Till exempel gör Rothenberg 
(1995) och Knopp (1995) viktiga bidrag i förståelsen om urbanism och sexualitet. Det centrala är 
dock att ”gay communities” utgör centralgestalten, vilket även är gällande i Browns (1995) studie 
över effekterna av den kolliderande politiken i en gentrifieringsprocess i Vancouver, Kanada.  Även 
Davis (1995) studie över olika politiska gränser inom vilket homosexuella grupperingar kan idka 
inflytande (via valkretser) förutsätter en form av geografisk koncentrering i ett ”gay community”.

Ett annat viktigt verk i karteringen av homosexualitet är The Gay and Lesbian Atlas (Gates och Ost 
2003). Data som används kommer huvudsakligen från 2000-års folkräkning där även homosexuella 
hushåll räknades och bokens kanske största bidrag är ett bekräftande av slagorden ”vi är överallt”: 

”While the words ”we are everywhere”  can be heard frequently at gay and lesbian political 
events, Census 2000 provided the first empirical confirmation of this rallying cry. The findings that 
same-sex unmarried were present 99.3 percent of all counties […] was one of the most commonly 
reported statistic from the release of Census 2000.” (Gates och Ost 2003: 2)

Resultaten från Census 2000 visar väldigt intressanta inblickar i hur homosexuella hushålls geografi 
skiljer sig och liknar varandra i olika delar av USA . Mycket av resultaten visar  bland annat i vilka 
typer av områden de bor, i kontrast till heterosexuella med eller utan barn, gifta eller singla (Gates 
och Ost 2003: 6-7). The Gay and Lesbian Atlas bidrag är naturligtvis enormt med karteringar över 
kluster i olika urbana och rurala områden i samtliga av USA:s delstater, vilket gör det till ett viktigt  
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instrument i ett politiskt medvetliggörande om att de finns överallt. 

De karteringar som beskrivits ovan har alla olika syften, men erbjuder ett visuellt stöd till respektive 
argumentation, till  exempel genom att positionera ”gay communities” i  en politisk kontext eller 
geografiskt  avgränsa  ett  queert  rum  genom  informella  gränser  på  en  karta.  Den  väsentliga 
skillnaden är att det rör sig om miljöer som är möjliga att avgränsa och definiera. 

2.6 Kritisk GIS och PGIS
Det finns två grundläggande sätt att se på kritisk GIS och PGIS i den befintliga litteraturen; studier 
av GIS och studier i GIS. Studier av GIS studerar i huvudsak vilka effekter GIS har på till exempel 
lokal planeringsnivå i termer av att skapa egenmakt åt marginaliserade grupper. Elwood och Leitner 
(2003) studerar till exempel vilken roll PGIS har för lokala aktörers möjlighet att göra anspråk på 
information  och frågan om tolkningsföreträde,  medan McLafferty (2002) studerar  vilken  effekt 
PGIS  har  för  en  kvinnoorganisation  karterar  bröstcancerns  geografiska  spridning  och  vilket 
handlingsutrymme det medför gentemot lokala och regionala maktinstanser. Elwoods (2006) studie 
över lokala, privata och offentliga institutioners samverkan och användning av GIS i en nyliberal 
styrning av urbana utveklingsprojekt visar i många avseenden att GIS spelar en central roll för afro-, 
latin- och centralamerikanska minoriteters möjligheter för inflytande i det projektetet. 

GIS och PGIS är i den bemärkelsen medel för egenmakt för lokala aktörer med en agenda. PGIS 
och GIS blir ett sätt att tillskriva sig auktoritet och pondus. Countermapping (motkartering) kan ses 
som ett  sätt  att  både tillskriva sin agenda vetenskaplig  tyngd,  samtidigt  som det  är  ett  sätt  att  
ifrågasätta det härskande narrativet. Motkartering är i praktiken ett sätt att omtolka lokal kunskap 
för att det ska passa ett specifikt syfte i en specifik tid (Elwood 2006: 332). 

Det  vetenskapliga  perspektivet  på  GIS  blir  lätthanterligt  i  studier  av GIS.  Den  egentliga 
problematiken framträder i studier i GIS. Den mest påtagliga kollisionen sker i termer av kartesisk 
rationalitet och socialt konstruerade rum. Problemet stammar från den positivistiska grunden vilken 
GIS bygger på. Epistemologiskt innebär det att rummet representeras som absolut och fixerat längst 
med en X- och en Y-axel.  Föremål (människor, hus, gator, träd och så vidare) representeras genom 
linjer, punkter eller ytor där dess relationella avstånd är exakt i meter och kilometer. På så vis kan 
GIS tolkas  som ett  uppifrån-och-ned-verktyg,  vilket  förpassar  människan  till  en  passiv  aktör  i 
sammanhanget. 

Ett sätt att kringgå detta är att istället utgå från människan. Kwan (1999) använder till  exempel 
tidsgeografiska akvarium i syfte att studera den tidsgeografiska relationen mellan hem och arbete. 
Genom att ställa människan i centrum och rummet som en relation till arbete och hem, kringgås den 
epistemologiska krocken med fixerade och relativa rum. En annan aspekt av samma problematik är 
vad Brown och Knopp (2008: 50) kallar ”nonpoint phenomena” (icke-punktsfenomen). Ett icke-
punktsfenomen är något som inte är rumsligt avgränsbart och som inte går att representera med 
linje,  yta  eller  punkt.  Ett  exempel  på  ett  sådant  fenomen  är  interurbana  migrationsströmmar, 
prideparader och så vidare. 

Den här studien är en studie  i  GIS och är ett försök att skapa ett queer-GIS. En stor del av den 
problematik som Brown och Knopp (2008) identifierar mellan GIS som vetenskap och praktiskt 
verktyg  och  sexuell  geografi  blir  därför  oerhört  närvarande.  Det  finns  förstås  fler  exempel  på 
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användandet av karteringar i sexuella och queera studier, men överlag är forskningsfältet relativt 
ointresserat av att använda GIS och andra karteringstekniker (Brown och Knopp 2008: 42). Det är i 
denna kontext jag vill positionera denna studie. I likhet med Brown och Knopp (2008) används 
karteringarna i huvudsak för att kartera queerandet och queera rum i dess multipla form. Skillnaden 
är att Brown och Knopp (2008) i huvudsak använder en enklare GIS-metod, där en historiskt queer 
närvaro representerat av punkter används för att visa en stadsdels queera historia och närvaro. 

2.7 Sammanfattning
Att anamma ett queerteoretiskt perspektiv innebär ett kritiskt förhållningssätt till vedertagna normer 
och strukturer.  Att  dessutom inneha ett  queerteoretiskt  förhållningssätt  gentemot  rumsbegreppet 
medför att ”queer” dels kan vara ett substantiv (ett queert rum) och dels ett verb (att queera ett 
rum). Dock förutsätter detta att rum kan vara multipla och flytande. För att rum ska kunna vara 
queert, eller bli queerat, förutsätter det att rum skapas och formas av olika kulturer och praktiker. 
Homosexualiteten  måste  därför  betraktas  som en  konstruktion  där  homosexualiteten  mer  eller 
mindre konstituerar olika subkulturer. 

Vid tiden för den stockholmska homokulturens uppkomst koncentrerades den till utomhusaktiviteter 
och till offentliga rum. Skillnaden mellan offentligt och privat rum blir ur ett historiskt perspektiv 
nära  kopplat  till  upplevda  trygghetssfärer.  Den  konventionella  uppdelningen  mellan  offentligt 
(maskulin)  och  privat  (feminin)  går  därför  att  applicera  på  homosexuella  subkulturer  i  den 
meningen  att  deras  trygghetssfärer  separerats  från  hemmet  på  grund  trångboddhet  och  de 
kontrollmekanismer  som  fanns  kopplat  till  hemmet.  Trygghetssfärerna  uppstod  därmed  i  det 
offentliga rummet vilket också subkulturen kom att kretsa kring.  

Rollen  för  GIS  i  samhället  och  planeringen  studeras  i  studier  av  GIS,  medan  GIS  också  kan 
användas som ett verktyg i studier i GIS, som i denna studie. GIS blir i detta fall ett verktyg för att 
analysera  och  kartera  maktstrukturer.  Ett  centralt  antagande  är  att  rum  är  produkter  av 
maktstrukturer  och  relationer.  I  den  bemärkelsen  kan  rum  beskrivas  som  sexuella  och 
heteronormativa. Heteronormativitet innebär ett antagande om samhällets struktur som ordnat efter 
en föreställning om en hierarki mellan genus och sexualiteter där heterosexualitet, monogami och 
kärnfamiljen är de centrala komponenterna. 
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3. Metodologi - Epistemologiska krockar
I detta kapitel kommer den ytterst påtagliga problematiken mellan queergeografi och GIS diskuteras 
ur ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv. Den centrala problematiken framträder i representationer av 
rum  som  kartesiska  och  exakta  i  GIS  och  som  flytande  och  multipla  i  queergeografi.  Även 
datahantering och teoretiska tillämpningar blir problematiska att hantera då GIS i sig är en numerisk 
miljö inom vilket kvalitativa data inkorporeras och analyseras. 

En fråga som blir gällande i termer av metod och vetenskapsfilosofi är, som Browne och Nash 
(2010: 2) ställer: kan metoder vara queera? Än mer intressant, om de teoretiska utgångspunkterna är 
förutsättningar för metoder, är de då queera till sin natur? Här finns en fallgrop som är lätt att ramla 
i.  Användningen av begreppet  queer kan likt  andra  begrepp,  vara  nödvändigt  att  definiera  och 
specificera. Paradoxalt nog ligger det i begreppets natur att vara just flyktigt och odefinierat.

”...as to clarify and to define these terms is to limit their usage to these understandings […] Rather 
than policing queer, we think such a definition is inappropriate. We will not be reifying this slippery 
concept and its plethora of possible uses and its temporal and spatial contingency...” (Browne och 
Nash 2010: 8)

Istället  kan  queerforskning  definieras  som  en  form  av  forskning  som positionerar  sig  kritiskt 
gentemot för givet tagna strukturer, dikotomier, normer och maktförhållanden (Browne och Nash 
2010: 4). Relationen mellan teori och data(hantering) blir i det här fallet högst problematiskt, då det 
rör sig om ett kvalitativt analyserande och datahanterande i numerisk och rationell miljö. Ett sätt att 
kringgå den uppenbara kollisionen mellan queerteori och GIS skulle vara att behandla dem som 
isolerade komponenter i en större studie. 

Problemet är således att relationen mellan teori och data måste förstås som en data-teori-metod-
triangel, där data är baserad på vilka metoder som använts och vilka teorier som används för att  
förklara dem. Vad som är teorier blir således baserat på vilka data som finns att underbygga dessa 
på (Boellstorf 2010: 216).  Utifrån det resonemanget har GIS en central position i studien, men 
också i de teoretiska antaganden. Vilken roll som GIS tillskrivs blir därmed av oerhörd vikt. 

3.1 Kvalitativ GIS
GIS är  ett  digitalt  verktyg  och en vetenskap1 för  att  lagra,  analysera,  hantera  och representera 
geografisk information. Inom dessa funktioner och processer finns det inbyggda mekanismer och 
strukturer som definierar hur geografisk data presenteras och hanteras (Cope och Elwood 2009: 2). 
Inträdet av  GIS i geografindisciplinen kan, enligt Sheppard (2005: 6-7) ses som en trojansk häst 
som  introducerade  ett  naturvetenskapligt  perspektiv  på  kunskap  i  en  disciplin  som  i  många 
avseenden rört sig bort från denna syn. Den modernistiska synen på samhället kan beskrivas som 
singulärt och definierbart utifrån en logisk struktur (Beauregard 1996/1989: 218). Historiskt har 
GIS  förknippats  med  just  denna  modernistiska  och  socialkonservativa  vetenskapstradition  som 
kritiserats  från   Marxistiskt,  poststrukturalistiskt  och  feministiskt  håll  (Pavlovskaya  2009:  15). 
Kvalitativ och kritisk GIS kan ses som en reaktion på ett modernistiskt sätt att betrakta samhället  
och vetenskapen. Att karaktärisera GIS som antingen kvantitativt eller kvalitativt har inte att göra 
med huruvida data är numerisk eller inte. Cope och Elwood (2009: 3) definierar kvalitativa GIS-
data som rika på kontextuella detaljer om sociala och materiella situationer. Vidare har kvalitativa 

1 Ibland omnämnt GIScience, förkortat GISc.
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data förmågan att tolka och förstå situationer och processer vilka de beskriver. GIS som verktyg på 
social nivå, det vill säga dess funktion i sociala kontexter (planeringssituationer, opinionsbildning 
och så vidare), har en förmåga att rubba maktbalansen mellan aktörer (Schuurman och Pratt 2002: 
296). GIS är med andra ord inget neutralt verktyg vare sig i studier i GIS eller i studier av GIS.

Det  som kanske  är  mest  förvirrande  i  diskussioner  kring  kvalitativ  GIS  är  främst  frågan  om 
datorisering. GIS utförs i datoriserade miljöer som lätt kan (miss)förstås som kvantitativa miljöer. 
Att  geografisk  data  datoriseras  och  hanteras  via  siffror  gör  inte  data  till  kvantitativ  av  två 
anledningar; dels är det fråga om en subjektiv kodning av information och dessutom är inte den 
numeriskt kodade informationen gjord att räknas på ett kvantitativt sätt (Pavlovskaya 2009: 19-20). 
När data datoriseras sker det ofta via kodning. Kodningsprocessen är en subjektiv process som 
präglas  av  forskningssituationens  kontext,  vilket  gör  i  stort  sett  alla  GIS-miljöer  till  sociala 
konstruktioner med tydliga syften och därmed långt ifrån neutrala sanningar (Pavlovskaya 2009: 
20-21). Ett exempel på det är EU:s gemensamma klassificeringssystem över vegetation; trots att den 
biologiska spridningen mellan norra Europa, Storbritannien och Spanien sannolikt är större än att de 
passar in i ett gemensamt system (Schuurman 2009: 366). På så sätt kan GIS och den subjektiva 
klassificeringen ses som en form av maktutövning från EU i syfte att skapa enighet inom unionen 
snarare än att representera verkliga variationer i vegetationen.

3.2 Kartesisk rationalitet och socialt konstruerade rum 
Den  kanske  mest  påtagliga  krocken  mellan  queerteori  och  GIS  är  rumsbegreppet.  I  GIS 
representeras vanligtvis verkligheten i termer av X- och Y-koordinater, eller i longitud och latitud, 
vilket  Delaney  och  Van  Niel  (2007:  50)  kallar  ”one  way  of  converting  the  world  into  two 
dimensions”,  medan  kritisk  kulturgeografi  betraktar  rum  som  ”space  as  produced  by  social 
relationships and experiences” (Pavlovskaya 2009: 24).   Den stora krocken sker  alltså när rum 
producerade av sociala relationer och erfarenheter ska representeras i en kartesisk rationalitet. 

Traditionell  GIS har  i  regel  svårt  att  kartera  människor  och mänskligt  beteende och mänskliga 
relationer till olika platser och rum. I denna studie är det just människor och mänskliga relationer 
till olika rum som är av intresse. En utgångspunkt ur ett kritiskt geografiperspektiv är att sociala 
processer och rum är oskiljaktiga (Pavlovskaya 2009: 25). Ett sätt att hantera den epistemologiska 
krocken är att anamma Kwans (1999) tidsgeografiska ”akvarium”, där hem och arbete representeras 
på X- och Y-axlarna i  relation till  tiden på Z-axeln.  Metoden visar  därmed hur respondenterna 
disponerar sitt dygn tidsgeografiskt. Kwans (1999) strategi innebär att människan sätts i fokus och 
att rummet underordnas människan. I den här studien är det människors upplevelser av stadsrum 
som är av intresse, vilket gör att Kwans (1999) strategi inte blir helt reproducerbar, men den är ett 
lysande exempel på hur problemet kan hanteras. 

Problematisering av det offentliga rummet som begrepp är också en viktig del av denna studie. 
Offentligt  rum  är  med  andra  ord  representerat  olika  i  termer  av  GIS  och  kulturgeografi.  En 
representation i GIS är antingen som ett mellanrum mellan hus, det vill säga gaturum och öppna 
ytor  (torg,  parker  och  så  vidare)  eller  som  ett  objekt  (linje,  punkt  eller  yta)  som  i  sin  tur 
representerar en förutbestämd idé om offentligt rum. Som nämnts tidigare är offentliga rum och 
privata rum i hög grad flytande. Olika samhällsgrupper har olika anspråk på olika rum, vilket gör att 
definitionen av ”offentligt” inte är begränsat till en fråga om fysisk tillgänglighet. 
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3.3 Sammanfattning
En teoretisk och metodologiskt viktig aspekt av denna studie är det queerteoretiska perspektivet 
som genomsyrar förståelsen av de processer som diskuteras och analyseras. Det queerteoretiska 
perspektivet innebär en kritisk position gentemot normer och strukturer. Det problematiska ligger i 
den teoretiska motsättning som finns i hanteringen av data då empirin i denna studie kommer från 
fokusgruppssamtal. Representationen av empirin i GIS blir ofrånkomligt färgad av den modern- 
istiska och positivistiska struktur som inbegrips i ett GIS. 

GIS  är  i  korta  drag  ett  verktyg  för  att  lagra,  analysera,  visualisera  och  hantera  geografisk 
information i en datoriserad miljö. Det är viktigt att poängtera att en datoriserad eller numerisk 
miljö inte är detsamma som en kvantitativ miljö. Även om geografiska företeelser och objekt ofta 
representeras av nummer i form av attribut och absoluta, geografiskt refererade objekt i form av 
punkter, linjer och ytor, är de fortfarande kodad information som hanteras. Själva kodningen är dock 
en produkt av en social kontext och därmed också en produkt av maktrelationer, vilket i sin tur 
innebär att GIS inte är ett verktyg för neutrala representationer av verkligheten utan representationer 
och reproduktioner av maktförhållanden. 

Problematiken med rumsbegreppet  kvarstår.  En del  av problemet kan förklaras  med att  sociala 
processer  och  rum är  oskiljaktiga  ur  ett  kritiskt  geografi-  och  queergeografiskt  perspektiv.  Till 
exempel är offentligt rum en aspekt av denna problematik. I en statisk representation av rum kan 
offentligt rum representeras av mellanrum mellan hus (som i sin tur representeras av objekt), ytor, 
linjer eller punkter som motsvarar en förutbestämd idé, beroende på situation. Ett kritiskt perspektiv 
på offentligt rum innebär istället att det är flytande, föränderligt och situationsbaserat. 
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4. Metod
Till denna studie har data inhämtats genom fokusgrupper i syfte att få en kollektiv bild av staden 
från en samhällsgrupp som kan betraktas som utanför den heteronormativa matrisen. Genom att i 
grupp  diskutera  hur  Stockholms  rumsliga  normativitet  upplevs  av  homosexuella  män  har  jag 
karterat och analyserat hur normer och värderingar är flytande och föränderliga i rummet. Vidare 
har de rumsliga skillnaderna förklarats och analyserats mer ingående genom fokusgruppssamtal och 
på så sätt kontextualiserat den geografiska informationen. 

Den metodologiska ansats jag valt är i mångt och mycket beroende av den skalnivå som tagits som 
utgångspunkt. Skalan har stor betydelse för all samhällsvetenskaplig forskning och inte minst i GIS-
sammanhang. Data inhämtas och produceras ofrånkomligt på en viss skala, vare sig det är lokal, 
global,  regional  eller  nationell.  Skalans  betydelse  för  data  sträcker  sig  dock  inte  bara  till 
insamlandet eller produktionen, utan även till representationen och analyseringen (Cope och Knigge 
2009: 98). I en GIS-miljö innebär en viss skala en viss typ av generalisering. Generalisering innebär 
en viss grad av detaljbortfall från kartan i fråga. Till exempel kan en karta i skala 1: 2 500 avbilda 
enskilda byggnader och gångbanor. Vid 1: 10 000 försvinner gångbanor och 1: 500 000 represen- 
teras ett urbant område endast med ytor. Städer börjar representeras med prickar vid skala 1: 2 000 
000 (Schuurman 2004: 43). Att vara medveten om generaliseringsgraden är en fråga som är oerhört 
viktig. 

För att få en bättre förståelse för skalproblematiken genomförde jag en pilotstudie. Respondenterna 
ombads markera punkter utefter föreställningar om trygghet på en blank karta över  Stockholm. 
Kartans skala visade sig ha stor betydelse för hur respondenterna själva betraktade Stockholm, sin 
närmiljö  och  deras  eget  sätt  att  betrakta  staden;  den  redan  generaliserade  kartan  gjorde  att 
respondenterna generaliserade sina svar. Pilotstudien gick ut på att respondenterna själva markerade 
ut  var  på  kartan  de  kände  sig  otrygga  respektive  trygga.  Jag  diskuterade  kontinuerligt  med 
respondenterna medan de fyllde i  och bad dem motivera sina val. Följden av skalnivån på den 
blanka kartan gjorde att hela stadsdelar (till exempel Södermalm) reducerades till en enda punkt (till 
exempel Medborgarplatsen som representant för hela Södermalm). När de ombads motivera och 
precisera vilken del av stadsdelen de syftade på startades ett helt nytt resonemang kring platser 
inom stadsdelarna (Mariatorget, Hornstull och så vidare). Att vara medveten om skala och vilka 
konsekvenser en viss skalnivå har för hur stadsrum betraktas är viktigt då det bevisligen påverkar 
resultaten. Detta föranledde att studiens geografiska fokus på Stockholms innerstad istället för en 
generell stockholmsk skala i syfte att få en mer nyanserad bild av stadsdelar istället för generella 
föreställningar om innerstads struktur. 

4.1 Att använda fokusgrupper som metod
Att samla in data via direktkontakt med respondenter innebär nästan alltid intervjuer som standard 
vid kvalitativa undersökningar. Den semistrukturerade intervjun skiljer sig från den strikta då fokus 
ligger på öppna frågor snarare än ja- och nej-frågor och den förutbestämda strukturen är lös men 
inte helt frånvarande (Longhurst 2003: 119). Med andra ord innebär en semistrukturerad intervju att  
intervjun följer en tematisk struktur via en intervjuguide (Dalen 2007: 31) eller intervjuplan (Lantz 
2007: 62-63) som innehåller alla de centrala teman som intervjun syftar till att behandla. 

I den här studien har jag använt mig av fokusgruppssamtal som metod. Fokusgruppen kan i vissa 
avseenden jämföras med en semistrukturerad intervju i grupp, med skillnaden är att interaktionen 
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sker mellan respondenterna. Samtalen utfördes vid tre olika tillfällen och varade cirka tre timmar 
vardera   och  hade  fyra  deltagare  vid  ett  tillfälle  och  tre  deltagare  vid  de  andra  två  tillfällena. 
Strukturen  för  samtalen  påminde  mycket  om den  för  en  semistrukuterad  intervju;  jag  hade  på 
förhand utarbetat en intervjuguide/intevjuplan för varje tillfälle vilket baserades på samtalen från 
föregående träff. 

Den främsta anledningen till att föredra fokusgruppssamtal framför semistrukturerade intervjuer är 
att jag också hade ett intresse av att förstå fenomenet utifrån ett historiskt perspektiv. I och med att 
respondenterna tillsammans diskuterade företeelser och incidenter som hänt kunde de rätta varandra 
(till  exempel  datum, adresser  och så vidare).  Dessutom möjliggjorde det  för respondenterna att 
tillsammans lägga ihop sina skiljda erfarenheter till en större sammanhängande bild. 

I och med att fokusgruppssamtalen påminner om semistrukturerade intervjuer till sin utformning 
innebär det även att det finns ett liknande syfte för  insamlande av data. Syftet med datainsamlande 
är  ”att  samla subjektiva data  (med icke desto mindre faktiska)  – att  få  en heltäckande bild  av 
subjektiva  verkligheter”  och ”att  komma åt  mening och betydelser  i  medaktörernas  språk-  och 
kulturvärld”  (Gustavsson  2004:  239-240).  Denna  studie  syftar  till  att  studera  det  subjektiva 
stadsrummet och hur normativitet uttrycks är det i hög grad en fråga om att komma åt mening i den 
subjektiva kulturvärlden hos respondenterna. Gustavsson (2004: 238-241) gör en distinktion mellan 
dialog, samtal och intervju. Den semistrukturerade intervjun definierad av litteraturen (Longhurst 
2003; Lantz 2007; Dalen 2007) kan liknas vid en hybrid mellan samtal och dialog. Som Longhurst 
(2003: 120) noterar, skiljer sig fokusgruppsansatsen från intervjumetoden på en väsentlig punkt; i 
en fokusgrupp är forskarens roll att se till att gruppen håller sig till ämnet och låter gruppen utforska 
ämnet från så många vinklar som möjligt utan att forskaren aktivt styr mot ett eller annat tema.

Som  ett  led  i  processen  att  få  respondenterna  att  hålla  sig  till  ämnet  använde  jag  mig  av 
konversationskort med ett tema som på förhand konstruerades i linje med min intervjuguide. Det 
aktuella kortet lades synligt för alla deltagare och fungerade som en visuell påminnelse om vilket 
ämne som avhandlades.  Korten gjorde även respondenterna medvetna om sina egna  begrepps- 
uppfattningar vilket skapade en ytterligare dimension i diskussionerna. Förutom konversationskort 
användes också blanka kartor i syfte att få respondenterna att reflektera över diskussionsämnena i 
en geografisk kontext. Kartornas roll i konversationen var mer eller mindre implicita, då de inte 
användes  som  diskussionsunderlag  förutom  vid  enstaka  tillfällen.  För  att  knyta  an  till 
skaldiskussionen ovan,  avgränsades  kartan  till  innerstaden  och  närförorter.  Dock  användes  inte 
kartorna lika aktivt som i pilotstudien (där respondenterna själva markerade i kartan), vilket gör 
skalnivån mindre påtaglig men bör ändå beaktas som en styrande faktor. 

4.2 Från mjuk data till hård data
En av analyserna som görs i denna studie använder en Space Syntax-analys som grund för att visa 
en av många representationer av Stockholms innerstad. Space Syntax bygger till stor del på Hilliers 
(1996) och Hillier och Hansens (1984) forskning om stadsrum som en konfiguration mellan rum 
och fysisk miljö. Det är alltså inte själva husen i sig, utan hur de är konfigurerade i förhållande till  
varandra som spelar roll för hur stadslivet utvecklas och sedermera hur människor använder staden. 
Grundtesen inom Space Syntax-analyser är att människors rörelsemönster går att analyseras på ett 
rationellt  sätt  och därmed optimera stadens konfiguration genom planering.  Lingvall  (2011: 12) 
menar att Space Syntax är ett verktyg för att planera in funktionen stadmässighet. Space Syntax är 
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på så sätt en avancerad GIS-metod för att kartera en stads egenskap som är av stor betydelse för 
stadsrummet samhällsplaneringen.

Praktiskt innebär en Space Syntax-analys att gator ersätts med axialer (manuellt i ett GIS-program) 
som representerar potentiella transportsträckor. Sedan kan en Space Syntax-operation beräkna hur 
hela vägnätet, eller axialkartan, är integrerat. Integration kan räknas på olika sätt, men den metod 
jag valt innebär att varje ”sväng” räknas som ett steg. Därefter beräknas integrationen utefter hur 
tillgängligt ett gatusegment är i termer av hur många steg som måste tas för att nå segmentet utifrån 
varje given del av nätet. 

I och med att alla gator ersätts av ”dumma linjer” (som inte innehåller information om vägbredd 
eller hastighetsbegränsningar för trafik och så vidare) hanteras vägnätet som platt. Sveavägen och 
Hornsgatan till  exempel,  som är  hårt  trafikerade  och relativt  breda gator  blir  därmed likställda 
Gamla Stans gränder. Däremot har större gator en centralare roll i nätets inneboende logik och är i  
regel raka. Sveavägen till exempel, är väldigt lång och rak vilket gör att gatans segment är längre 
och korsar många gator vilket gör den tillgänglig. I den meningen har Space Syntax en tendens att  
representera långa, raka gator som mer tillgängliga. Gatunätets hierarki är dock något som Grannis 
(1998) menar är av betydelse för upplevelsen av vad som är ”neighborly” (Grannis 1998: 1530, 
ungefär grannskapligt). Studien (Grannis 1998) visar att etnisk segregation i Los Angeles uppstår i 
nätverk av lokala gator snarare än inom geografisk närhet. Upplevelsen av vad som är ”neighborly” 
(Grannis  1998:  1530)  definieras  alltså  av  vad  som är  tillgängligt  via  lokala  gator  snarare  än 
geografiskt nära. Följaktligen kan gators konfiguration inom ett hierarkiskt nät betraktas som en 
faktor som påverkar rörelsemönster (se Lynch [1960] för en djupare analys av noder och barriärers 
betydelse för stadsrum). 

Analysen baseras på att människor föredrar att gå längs med raka gator och inte svänga av ofta. 
Enligt Hillier (1996: 153) mäts alltså avstånd i hur många steg (svängar) en individ måste ta för att  
nå punkt B från punkt A där människor föredrar så få steg som möjligt.  Denna syn går dock stick i  
stäv  med andra  tongivande teoretiker  (Jacobs 1961;  Lynch 1960;  Gehl  1971) som bland annat 
menar  att  verksamheter,  subjektiva  läsningar  av  staden  och  andra  människors  närvaro  är  av 
betydelse för hur människor rör sig och använder stadsrum. 

Trots kritiken av Space Syntax, så är det ett verktyg som ger ett mått på hur pass integrerad ett  
gatusegment är. Space Syntax används i detta sammanhang enbart som ett verktyg att principiellt 
ordna rummet utefter  ett  mått  på tillgänglighet  och inte  ett  sätt  att  förstå  hur  rum relaterar  till  
varandra.  De GIS-analyser som görs utöver Space Syntax, är relativt grundläggande. Utöver data 
från  fokusgrupper  används  befolkningsstatistik  och  adresser  från  lokaler  som  annonserat  i 
tidningen QX från oktoberutgåvorna åren 1995 till  och med 2006 (med undantag för 1996 som 
saknades  i  Kungliga  Bibliotekets  arkiv).  Adresserna  till  lokalerna  som  annonserade  i  berörda 
utgåvor  kodades  till  punkter  med  X-  och  Y-koordinater  som  senare  lades  in  i  mjukvaran. 
Adressernas korta tidsspann har att göra med att QX gavs ut första gången 1996. Med data som 
sträcker  sig  längre  bak  i  tiden  hade  givit  en  skarpare  analys  och  hade  kunnat  kontextualisera 
respondenternas  utsagor  på  ett  nyanserat  sätt.  Kartorna  som använts  i  studien  har  bearbetats  i 
ArcGIS  9.0  med  grundkartor  från  Lantmäteriet  (© Lantmäteriet  2012/104) tillsammans  med 
befolkningsstatistik  från SCB (folkmängd per  församling 2011-12-31).  Space Syntax-analyserna 
gjordes i MapInfo 10 för att senare bearbetas i ArcGIS.
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4.3 Urval och urvalskritik
Underlaget  för  fokusgruppssamtalen  i  denna  studie  består  av  fyra  äldre  homosexuella  män. 
Respondenternas ålder är viktig för studien. Syftet med att använda äldre män för studien är att de 
har en god kunskap om hur den homosexuella subkulturen utvecklats sedan 1970-talet, då de flesta 
av respondenterna flyttade till Stockholms innerstad och därmed också varit en del av subkulturens 
framväxt.  En  annan  aspekt  av  urvalet  är  den  tidsmässiga;  studien  har  i  sig  inget  avgränsat 
tidsspektrum, men eftersom respondenternas egna tidsmässiga ramar sträcker sig ungefär från 1970-
talet och framåt är det ofrånkomligt att det är det tidsspannet som studeras. Ur den aspekten finns 
också  ett  intresse  av  att  studera  denna  grupp,  då  kunskapen  om denna  tid  och  plats  är,  mig 
veterligen,  begränsad,  utöver  antologin  Sympatiens  hemlighetsfulla  makt (1999)  som behandlar 
homosexuella i Stockholm mellan åren 1860-1960.

Männen  som  ingår  i  studien  kontaktades  genom  en  förening  i  Stockholm,  där  jag  efterlyste 
deltagare till studien. Jag lät sedan frivilliga kontakta mig för att sedan stämma träff för samtalen. 
Sättet  jag  använde  mig  av  för  att  värva  medlemmar  till  studien  kan  vara  centralt  för  hur 
gruppdynamiken kom att se ut. Det skulle till  exempel vara rimligt att anta att ett antal vänner  
gemensamt skulle bestämma huruvida de skulle vara med eller inte, vilket också var fallet med två 
individer som inte dök upp. Vad detta har för konsekvenser för resultatet är naturligtvis svårt att 
diskutera, men är värt att nämna.  

Eftersom  alla  männen  var  aktiva  i  samma  förening  var  det  legitimt  att  anta  att  männen  var 
någorlunda bekanta med varandra. Att använda sig av en samling bekanta eller vänner har både 
fördelar och nackdelar. Hopkins (2007: 531) menar  till exempel att om respondenterna är bekanta 
med varandra kan gruppen vara mer tillåtande och deltagarna känner sig bekväma i att säga emot 
varandra och prata om känsliga ämnen. Å andra sidan menar Tonkiss (2004: 201) att det ideala 
urvalet består av en homogen grupp människor som är för varandra okända. Då denna studie i vissa 
fall berör känsliga ämnen som sex, HIV/AIDS, rädslor för våld och så vidare, är det ett incitament  
för att komponera fokusgruppen utifrån en samling bekanta framför främlingar, i linje med Hopkins 
(2007: 531) resonemang. 

En annan, mer komplex fråga gällande urval är att jag använt mig av homosexuella män. Här blir 
kategoriseringen av människor i sexualiteter ett direkt brott mot en queer förståelse av sexualitet 
och normalitet (Danuta Walters 2005: 13). Ur det perspektivet kan urvalet istället betraktas som en 
samling  äldre  icke-heterosexuella  män.  Det  egentliga  studieobjektet  är  i  den  meningen  de 
heterosexuella  strukturerna  snarare  än  något  essentiellt  homosexuellt.  Att  använda  begreppet 
homosexuell istället för icke-heterosexuell handlar snarare om respondenternas egen självbild och 
vilken identitet de tillskriver sig själva och eventuella subkulturella tillhörigheter.  

Adresserna  från  de  etablissemang  som annonserade  i  QX mellan  1996-2006  ska  inte  ses  som 
representativa för alla etablissemang som riktar sig mot en homosexuell kundgrupp. Det är rimligt 
att anta att QX, likt de flesta livsstilsmagasin, har en tydligt definierad målgrupp och att annonsörer  
är medvetna om denna. Vidare är det rimligt att anta att vissa etablissemang kan ha använt sig av 
annonsering under vissa år eller perioder som i förlängningen påverkar studiens resultat. Däremot 
används  inte  etablissemangens  adresser  på  ett  sätt  som gör  detta  särskilt  påtagligt.  Adresserna 
används  för  att  visa  en  generell  geografisk  spridning  och  tidsmässig  förändring,  men  denna 
problematik bör beaktas. 
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4.4 Metodkritik
Fokusgrupp som metod  stammar  från  marknadsföringen  och  har  med  tiden  blivit  en  etablerad 
metod inom samhällsvetenskaperna, och därmed även inom kulturgeografin och samhällsplanering 
(Hopkins 2007: 528).  Det finns ett antal frågor att vara medveten om och som börs diskuteras innan 
ett  förutsättningslöst  metodande  kan börja.  Den kanske mest omdiskuterade frågan gäller  vilket 
antal deltagare som är idealiskt i en fokusgrupp. Bland geografiforskningen finns det flera olika 
föreställningar om det ideala antalet; Longhurst (2004: 119) menar till exempel att en grupp mellan 
6-12 personer är det ideala, Cameron (2005: 116) menar cirka 6-10 medan Bedford och Burgess 
(2001: 121) anser att 4-8 personer är ett bra antal. Antalet deltagare i fokusgruppen har egentligen 
en  underordnad  roll  gentemot  gruppdynamiken.  Longhursts  (1996:  144)  studie  över  gravida 
kvinnors  förhållande  till  sina  kroppar  i  offentliga  rum hade  i  tre  fall  bara  två  deltagare  i  sin 
fokusgrupp. Trots det ringa antalet, menar Longhurst (1996: 144) ändå att det gav värdefulla data.

Det mest påtagliga problemet uppstår egentligen om gruppen blir för stor, vilket kan resultera i att  
inspelningar blir ohörbara på grund av att deltagarna pratar i mun på varandra och diskussionerna 
blir svårare att strukturera och dokumentera (Hopkins 2007: 531). Här är inte heller frågan helt 
baserad på huruvida det är för stor grupp eller inte, utan snarare en fråga om hur den specifika 
gruppdynamiken  ser  ut.  Vissa  konstellationer  kan  ha  en  särskilt  stark  individ  som  styr 
diskussionerna,  vilket  kan  göra  det  fördelaktigt  att  använda  sig  av  en  grupp där  deltagarna  är 
bekanta  med  varandra.  Hopkins  (2007:  531)  menar  till  exempel  att  deltagarna  kan  vara  mer 
bekväma i att diskutera annars känsliga och utlämnande frågor. 

I linje med Vetenskapsrådets (2011: 12) riktlinjer gällande god forskningsetik strävar jag efter att 
öppet  redovisa  mina  tolkningar  och  metoder  för  de  resultat  som presenteras.  Genom att  vara 
extensiv i återgivandet av intervjumaterial  och material från fokusgruppssamtal strävar jag efter 
transparens i min egen analys och självkritik. Själva utförandet av studien följer Vetenskapsrådets 
(2011) riktlinjer för hantering av data, medgivande och konfidentialitet. Respondenternas önskan 
om  anonymitet  och  rätt  till  integritet  är  något  som  i  allra  högsta  grad  respekteras.  Av  den 
anledningen kan inte någon djupare urvalsdiskussion föras än den som förts. Av den anledningen 
kan inte heller datum och plats förtäljas i källförteckningen med detaljrikedom. Respondenternas 
anonymitet är i det avseendet överordnat den vetenskapliga transparensen. 

Den  löpande  citatåtergivningen  har  med  anledning  av  anonymitetskravet  gjort  att  till  exempel 
adresser och namn anonymiserats. För att göra texten lätthanterlig har även citaten redigerats för att 
ge texten flyt och för att bli mer förståelig. I och med att samtalens innehåll har analyserats snarare 
än det språkliga utförandet (medhänsyn till stakningar, pauser, upprepningar och så vidare) finns 
ingen anledning att återge citaten med talspråklig detaljrikedom. 
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5. Möten i den heteronormativa staden
Detta kapitel kommer avhandla det empiriska material som ligger till grund för de analyser och 
slutsatser som diskuteras i  linje med syftesformuleringen i det inledande kapitlet.  För att  kunna 
problematisera GIS som ett  positivistisk  instrument  och vetenskap för  samhällsplaneringen och 
geografiforskningen,  samt  anamma  en  queerteoretisk  tillämpning,  kräver  först  en  kvalitativ 
förståelse för för hur människor utanför det härskande narrativet faktiskt använder och och upplever 
stadsrum. 

En av de centrala utgångspunkterna för denna studie är rummets flyktighet och multipla karaktär. 
Ur den aspekten finns det många infallsvinklar för att undersöka uppsatsens övergripande syfte. En 
aspekt av heterosexuella strukturer är hur offentligt rum är organiserat i termer av sexuella uttryck 
och anspråkstagande. Detsamma gäller för huruvida olika offentliga rum uppfattas olika eller inte 
och hur olika queerande praktiker förhåller sig till det. 

Många  av  de  processer  som  fungerar  som  queerande  är  parallellt  öppna  utmaningar  av 
heteronormativiteten  och  möts  av  heterosexueliserande  processer.  Tillsammans  utgör  de 
grundprincipen  i  vad  som  är  ett  omförhandlande  av  rummet  och  således  maktstrukturen  och 
anspråket  till  rummets  normativa  struktur.  De  olika  typerna  av  offentlighet  som  kommer  att 
diskuteras i det här kapitlet har således en stor betydelse för hur queerande och heterosexualiserande 
processer formar rummet. 

5.1 Queera badhus
Badhus har en viktig funktion för skapandet av identitet och som mötesplats. Badhusen utgör i viss 
mån ett rum där män kan samlas, interagera och exkludera sig från stadens annars kontrollerade och 
övervakade gaturum. Historiskt  har interiörerna i  Stockholms badhus varit  mer  fördelaktiga för 
anonyma och privata möten. 

John: [homosexuella möten] förekommer egentligen på alla badhus överallt, men det är väl till stor 
del koncentrerat till citykärnan antar jag. Det händer ju inte så mycket i förorterna. 

Sture: Sturebadet är härligt, där hade jag sex en gång [skratt].

John: Jag kommer ihåg en gång när jag läste på universitetet, då under tentatider när man satt 
hemma och pluggade gjorde man ju allt annat än just det man skulle göra. Jag minns att jag städade, 
putsade fönstren, dammsög gardinerna och allt sånt där innan jag verkligen satte mig och pluggade. 
Då minns jag att jag gick till ett badhus och låg där och läste. Jag tyckte det var en sån härlig miljö, 
man hörde hur folk sprang runt där ute. Det var som om allt det där spännande var precis runt hörnet. 

Sture: man hade ett draperi för bara, kunde du verkligen plugga där då? 

John: [Skratt] Ja det är väl klart jag kunde. Man betalade för en hytt, ibland med dörr eller vissa med 
draperi. Då hade du ju din egna lilla hytt, och där kunde du ju ta emot besök ifall du ville det. Det var 
ju så det gick till.

 Stefan: Ja precis, förr fanns det ju draperi och bås som du säger. Det byggdes om sen så allt blev 
öppet.
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Badhusen  fick  funktionen  som halvoffentlig  institution  för  homosexuella  mäns  möjligheter  till 
sexuellt utlevande. Johns erfarenhet av att badhuset fungerade som en fristad i vilket han kunde 
åtnjuta studiero tyder också på vad Tettleman (1999: 71) kallar ett offentligt territorium inom vilket 
män kan definiera,  stoltsera och underhålla  sin  sexuella  identitet,  utan att  för  den delen ingå i 
sexuella sammanhang. Badhusens inredning med hytter och bås som kunde separeras med dörr eller 
draperi skapade ett avgränsat privat rum i den övergripande offentliga miljön. 

Badhusen kunde, i och med de stängbara båsen i omklädningsrummen, erbjuda en miljö som dels 
ägde  heterosexuell  legitimitet  och  homosexuell  frihet.  Den heterosexuella  legitimiteten  ägdes  i 
egenskap  att  av  det  inte  fanns  en  allmän  kännedom om badhusens  roll  för  den  homosexuella 
subkulturen. Till skillnad från att träffas på gayklubbar eller andra etablissemang riktade mot en 
homosexuell  kundgrupp,  erbjöd  badhusen  ett  rum  där  ens  sexuella  läggning  inte  på  förhand 
exkluderade eller inkluderade någon. 

5.2 Att komma ut i det offentliga rummet
En  del  av  problematiken  kring  de  homosexuella  männens  möjligheter  till  att  göra  anspråk  på 
mötesplatser  har  att  göra  med  diskretion.  De  rum som kan  definieras  som halvoffentliga  och 
neutrala, i den bemärkelsen att de inte är homosexuellt betingade, har möjligheten att inkludera de 
som är osäkra på sin sexualitet,  inte definierar sig själva som homosexuella,  är  bisexuella eller 
”experimenterar”. 

John: Men nu när vi pratar om beteende och rädsla för att bli igenkänd; dels är det för att bli klassad 
som bög och dels för att inte vara bekväm i den rollen ifall att man inte kommit ut. Man kan ju ha 
kommit ut för ens vänner och familj och så, men inte för hela världen. Då blir det som ”jag står inte 
upp för mig själv och tycker det är pinsamt”. Som jag kände under en period i mitt liv, att jag och en 
partner var ute på stan och alla drog slutsatsen att vi var bögar, det gjorde mig obekväm... att dom 
drog slutsatsen att vi var bögar bara sådär, inte för att dom skulle slå oss, men jag ville inte känna 
mig som en bög.

Carl: Så kunde jag känna också, inte för att jag varit bög utan jag har ju alltid vetat att jag är 
bisexuell men inte riktigt erkänt det förut. Jag gick ju med mina kompisar som var homosexuella på 
[gayklubb] och så där, man blev ju kallad saker efteråt, men man ville inte själv identifiera sig med 
dom. Man distanserade sig och ville inte visa att man tillhörde dom på något sätt.

Distinktionen mellan privat och offentlig sexualitet blir gällande i det här avseendet. John menar att 
en  öppenhet  med  sin  sexualitet  kan  leda  till  en  ofrivillig  kategorisering  som ”bög”  vilket  inte 
behöver ha att  göra med rädsla för att  utsättas brott  eller  skam över sin läggning, utan snarare 
innebär  en  olust  inför  att  ofrivilligt  utmana  heteronormen  och  att  inte  kunna  passera  som 
heterosexuellt  neutral,  eller  implicit  heterosexuell.  Carl  instämmer  i  iakttagandet  och menar  att 
nattklubbar  och  krogar  riktade  till  homosexuella  på  samma  sätt  tvingar  fram  ett  offentligt 
utkommande. I det avseendet spelar de informella rummen en oerhört viktig funktion.

De aktiva döljande och skönjande praktikerna kan uppfattas som ett av de mest motsägelsefulla 
aspekterna av respondenternas homoliv i Stockholm. Å ena sidan finns en påtaglig vilja att visa 
tillhörighet och gemenskap med andra homosexuella och å andra sidan finns det situationer där 
omgivningens  ovetande  premieras.  Lindholm  och  Nilsson  (2005:  295)  menar  till  exempel  att 
platsers  olika  innebörd  för  olika  grupper  definierades  av  olika  sociala  koder  och  olika 
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igenkänningsfaktorer, som blickar, gester och så vidare. Däremot betyder det inte att det är tal om 
att  aktivt  gömma sig eller  liknande,  utan snarare  att  de som inte  är  invigda  i  subkulturen  inte 
uppfattar det. 

5.3 Offentliga mötesplatser
Prostitutionsstråken utgick ofta ifrån de olika militärförläggningarna som låg i Stockholms östra 
stadsdelar och Östermalm blev därmed den naturliga samlingspunkten för homosexuell prostitution 
och mötesplats för homosexuella män. Humlegårdens roll som samlingspunkt kan delvis förklaras 
som en arena för anonymitet, samtidigt som det fanns goda förutsättningar för att skapa ett system 
med koder. Parikas (1999: 544-545) menar att spårvagnens närhet på både Engelbrektsgatan och 
Sturegatan samt Stureplans roll som knutpunkt och att många människor rörde sig i området vilket 
gjorde att människor kunde vistas i parkens närhet utan att väcka uppseende. Dessutom kunde ett 
system utarbetas där soldater och flottister kunde signalera genom att låta spårvagn efter spårvagn 
passera utan att  hoppa på. Med andra ord kunde en person som avvek från ett  heteronormativt  
användande av stadsrummets form och  funktion identifieras genom utvecklandet av subtila koder. 
Att söka upp kontakter (prostituerade eller ej) i parker var dock förknippat med en påtaglig risk. 

Till skillnad från möten som sker i halvoffentliga miljöer var parksex och möten i det offentliga 
förknippat med en risk att utsättas för fysiskt våld från homofoba grupper. Behovet av anonymitet 
och osynlighet är alltså mycket viktigare, och mer betydelsefull faktor när gäller utvecklingen av 
praktiker kring utesex än när det gäller sex i halvoffentliga rum.

Mathias: Fanns det en risk för våld i samband med att träffas utomhus? 

 John: Den perioden var ju ändå avgränsad, jag kommer ihåg att då blev det plötsligt att man började 
”knacka bög”. Jag tror att det ofta va ungar från förorten. Det är ju sällan man slår inom ramarna om 
sin egen grupp. Jag kan tänka mig att vissa grupper tar ut sin ångest och oro på en annan grupp i 
samhället. Det var ungar från trashiga områden och från trasiga familjer som kom för att spöa 
bögar... Dom var väl förbannade över något. Även för att råna, men det var ju mer enskilt, det var 
inte särskilt för att man var bög eller så.. Polisen satte ju in insatser, jag kommer ihåg på 
[Skinnarviksberget] att snuten var där och gjorde razzior. Alltså istället för att jaga iväg bögar så 
jagade man iväg knackarna, för att det inte var ett acceptabelt beteende. Så det har ju försvunnit lite 
av det där.

Stefan: det fanns ju inte så många mötesplatser då, det fanns ju några. Man har ju träffats ute av
tradition, soldaterna gick ju ut, även om de var homo eller inte, så fick de i alla fall betalt. 

Sture: Det var ju långt före din tid!

Stefan: Det var kanske på 30-talet eller nåt, men ändå. Det hänger liksom kvar. Det kom ju
klubbar, Piperska muren och Timmys, ändå hänger det här med parksex kvar ett bra tag. Nu har jag 
inte hört så mycket, men det blev ju hotfullare och hotfullare, och även [Humlegården]... där var det
mycket buskar, och det höggs ju ner. Det ser helt annorlunda ut nu. Det var ju för att politikerna inte
gillade att det hände grejer där antagligen.

Det  går  att  dra  en  skiljelinje  mellan  rum  som  är  offentliga  och  samtidigt  väl  integrerade  i 
stadsrummet och de som är öde i den mening att de inte är tagna i anspråk. Till dessa rum kan 
nakenbadet  vid  Frescati,  Långholmen  och  Kärsön  räknas  som  exempel.  Dessa  rum  är,  likt 
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Humlegården, platser där homosexuella män kan träffas för sexuella kontakter samtidigt som de har 
ickesexuella rekreationsvärden, likt badhusen.

Den sociala kontrollen i ödeområden skiljer sig från de reglerade områdena. Därmed finns inget 
behov av att skapa en social praktik parallellt med den heteronormativa ordningen. Skillnaden i 
kontroll  gör  sig  gällande  i  såväl  vilka regler  som finns  att  följa  samt  vem som egentligen har 
företräde i verkställandet av normer.

Sture: Jag kommer ihåg när jag var nyinflyttad i Stockholm på 1970-talet och var ute och gick längs 
med Norr mälarstrand med en kompis, där var det tydligen ett bögställe där man kunde ragga. Då så 
kom polisen och motade bort oss ur det blå. Vi fick inte gå där sa dom. Dom slogs inte eller så, men 
dom var bestämda. Jag vet inte ifall de gjorde det för vårt eget bästa eller inte men...

John: ja men dom var ju och rensade i parker och i buskarna på den tiden.

Stefan: Dom kom ju och sa åt oss när vi låg och solade nakna [på Frescati]. Att det var 
förargelseväckande beteende och att vi måste klä på oss.

Sture: Jag var med om det en gång, men då var det nån som hade anmält och då måste de ju 
komma. Då sa dom [att dom var tvungna att komma], och att då kan ni bara klä av er sen när vi gått.

John: Men på långholmen, där bodde det ingen, sen flyttade de in i huset där efter att gubben 
renoverat klart. Då började [polisnärvaron]. Jag har aldrig sett dom på Frescati och jag har vart där 
regelbundet sen jag var 18.

Skillnaderna på polisens närvaro och agerande på Norr Mälarstrand, Långholmen och Frescati är 
väldigt tydlig när det gäller skillnader i anspråkstagande av rum. Området kring Norr Mälarstrand 
där Sture blev bortmotad är ett offentligt område som präglas av osynlighet, då det inte rör sig 
människor där efter kvällstid. Polisens agerande signalerade att Sture och hans kamrat inte äger 
tillträde  till  platsen,  då  de  rumsliga  strukturerna  på  platsen exkluderade  dem,  vilket  skiljer  sig 
markant från hur polisen agerade på Frescati. På Frescati var det snarare de homosexuella som ägde 
tillträde till rummet, medan polisen agerade utefter protokoll snarare än att de upprätthöll ordning. 
Johns iakttagelse om att  polisnärvaron började först  efter att ”gubben” renoverat och sedermera 
flyttat in i ödehuset, tyder också på att de homosexuella förlorat tillträde till stranden till ”gubbens” 
förmån. Därmed hade de förlorat sitt anspråk på rummet och deras normer upphörde att gälla. 

5.4 Heterosexualisering av queera rum
Många av de rum som respondenterna tidigare betraktade som arenor inom vilka det var tryggt att  
uttrycka sin sexualitet,  finns  det  exempel  på hur  rummen heterosexualiserats.  Det  kanske mest 
påtagliga exemplet är badhusens interiöra omstruktureringar och hur de homosexuella successivt 
utestängts från ett tidigare så viktigt och utpräglat queert rum. 

Rydström (2005: 318) påtalar en viktig länk mellan AIDS-epidemin och framväxten av en tydligare 
dialog mellan myndigheter och homosexuella aktivister. Samtidigt öppnade även epidemin för att 
legitimera  en  restriktivare  sexualpolitik.  Medan  Rydström  (2005:  318)  talar  om  att  Sverige 
drabbades av ett moralpaniskt tillstånd, menar respondenterna att den position som de homosexuella 
skaffat sig förändrades på ett negativt sätt: 
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Mathias: Hur var det när AIDS kom och bröt ut på allvar i Sverige?

John: Usch då, det var tillbaka in i garderoben alltså.

Stefan: Man trodde inte det var sant.

Sture: Jag fick reda på [utbrottet av AIDS] av en läkare som jag kände, dom hade bildat något 
slags nätverk. Vi låg ju så långt före USA, men dom [smittade] som fanns här var ju så få. ”Det 
kommer inte bli något i Sverige” trodde dom ju. Jag kände ju 7-8 personer som dog i AIDS. Det 
var ju samma sak som i USA, bara färre i antal. Före AIDS gick folk hem två o två. Sen gick man 
ju hem en och en. Det tog ju flera år innan RFSL fick pengar för att utbilda folk och så.

Stefan: Man hade ju inte en suck om varför och vart det kom ifrån. Man hade ingen beredskap, 
eftersom man inte visste. Det tog lång tid innan man visste hur man kunde testa folk, och viruset 
visste man inte ens hur det spreds.

John: Det var ju halva grejen med stigmat. Det blev ett jädra backslag från hela den där 68-
rörelsen. Det var ju dom heterosexuella som startade den. Det mjukade ju upp fältet för oss på ett 
sätt. Det blev lite ballt att vara homosexuell då. Det var rätt häftigt ändå i San Francisco och allt det 
där. Bowie och allt.. det fanns ett skimmer om allt. Sen kom HIV. Och bastuklubbarna blev allmän 
vetskap, och alla fick reda på om anonymt sex och allt de där. Det blev mycket fokus på hur vi har 
sex. Vi blev äckliga djur som knullar i parker. Allt blev så smutsigt. 

Den liberala  tiden  innan  HIV/AIDS som repsondenterna  talar  om har  sina  rötter  i  1960-talets 
sexliberalism, som på allvar öppnade för en kritisk diskussion om genus och sexualitet (Lennerhed 
2005: 235). Homosexualitetens position inom populärkulturen, då som nu, var alltså baserat på en 
asexuell bild av den homosexuella (se Ambjörnsson [2005] för en utförligare diskussion) som kom 
att raseras när de sexuella praktikerna hamnade i fokus. 

Respondenternas beskrivning av AIDS som ett bakslag och ett stigma vilket ”tvingade in dem i 
garderoben igen” tyder på en form av villkorad acceptans i samhället. I och med att acceptansen var 
bruten  och  det  populärkulturella  skimret  försvunnit,  fanns  det  utrymme  för  en  mer  recessiv 
sexualpolitik gällande smittskydd vilket i praktiken innebar en heterosexualisering av homosexuellt 
sex. 

Bastuklubbarna2 förbjöds  under  bastuklubbslagen  som  trädde  i  kraft  1987  samtidigt  som  den 
homosexuella  sambolagen  trädde  i  kraft.  Under  denna  tidsperiod  byggdes  alltså  badhusens 
omklädningsrum om och båsen och skrymslena försvann, basturna fick glasdörrar  och buskage 
höggs ner i parker. Från att tidigare varit ett rum i det halvoffentliga som tillät avvikande praktiker 
och vars kontrollorgan (”tanterna i luckan”) tillät och möjliggjorde, gick utvecklingen till att samma 
kontrollorgan repellerade och förbjöd. 

Sture: Numera är det badbyxetvång på Liljeholmsbadet. Även på herrbadet. Varför ska man ha 
badbyxor då? Det är ett utslag från en rädsla eller att få bort bögarna från badet. Dom hade tydligen 
berättat att det var nån som blivit antastad.

John: Inte fan börjar man pilla utan att få en invit..? Det är skitsnack. Vi får inte visa upp ett 

2 som också fungerade som mötesplats för sexuella kontakter
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homobeteende, men ska jag bli lika upprörd om en tjej börjar ragga på mig? Det finns ju... äh... det 
är bara att dom inte står ut med det. Jag tror det är få som blir antastade.

Stefan: Bara att vi finns upprör ju folk. Jag sjunger ju i gaykör, och så fick vi höra att ett gäng damer 
hade klagat och ville inte vara där. ”Man vet ju va dom har för sig” säger dom liksom... det är ju bara 
ett förtryck.

Sture: Vakten går ju in och kollar hela tiden i bastun och så att man inte sitter och flirtar och allt vad 
det är. Det är ju riktigt förtryck alltså.

Förändringen i  attityd hos badhuspersonalen beskrivs av samtliga respondenter.  Däremot att  det 
skett under förevändningen att någon blivit antastad är väldigt svårt att säga något om. Det visar 
däremot på en attityd hos damerna som inte ville komma och lyssna på kören och vakterna på 
Liljeholmsbadet, där (den manligt homosexuella) sexualiteten ses som djurisk och okontrollerbar 
(Graham 2005: 147; Ambjörnsson 2005: 198-199). Damernas anspelning på att körmedlemmarna 
”håller på” på ett sätt som vore främmande för en heterosexuell legitimerar ett avståndstagande, 
samtidigt  som vakterna kontrollerar  raggningen i  basturna är ett  sätt  att  göra en viss sexualitet 
annorlunda och därmed felande. I förlängningen innebär det också att till exempel Liljeholmsbadet 
kommer att bli ett heterosexualiserat rum. 

5.5 Heterosexualiserande praktiker
Den  rumsliga  heterosexualiseringen  handlar  om  mer  än  att  stävja  homosex  i  basturna  och 
omklädningsrummen. Det är i stor utsträckning ett motstånd mot att ta en plats i anspråk genom ett  
rumsligt queerande. Queerandet har i många fall mötts av fysiskt våld eller aktivt stigmatiserande. 
Det  fysiska  våldet  har  spelat  olika  roll  i  olika  sammanhang,  men  framträder  tydligast  vid 
nattklubbssituationer och vid parksex. 

Carl:  Här  utanför  där  gamla  huset  stod,  där  var  dom ju  och  knackade  bögar  på  nätterna  och  
förföljde, jag har blivit förföljd här.

John: Ja de var ju när [en nattklubb] fanns här, visst var det 87 nån gång? [medhåll från de andra] ja 
där  nån gång. Det stod ju gäng med killar här nere som inte hade något bättre för sig och när då 
diskot stängde kom dom ju och kunde börja följa efter en. Så att gå ut härifrån när då kändes ju 
ganska otryggt. Jag vet att att jag och många andra valde att gå ut innan stängning, man fick ju välja 
tidpunkter så att säga.

Stefan: Det har ju varit bomber och sånt mot oss, då har ju polisen ställt upp. Det var ju fyra på 
morgon och det var ingen här, de måste ju varit för att skrämmas. Annars hade dom ju kommit när 
vi var här och löst biljett och... jag menar, det var ju en kraftig smäll! Skyltfönster gick ju sönder och 
så, men Östermalmspolisen ställde ju upp och utredde det här. Men det var ju ingen som åkte på det 
men det är ju viktigt att dom gör det och utreder sånt här. De som då gör sånt ligger ju lågt när de får 
ögonen på sig. Jag vet inte om det var nazister eller vad det var.

Enligt  respondenternas utsagor  är  det  inte  ovanligt  att  de känner  en otrygghet  i  situationer  där 
homosexuella samlas. I många avseenden tyder respondenternas beskrivningar på att den största 
otryggheten infinner sig just när många homosexuella rörde sig eller samlades i grupp, vilket oftast 
skedde i samband med att krogar och nattklubbar stänger. För att undvika konfrontationer och att bli 
förföljd var det vanligt att folk lämnade lokalerna någon timme innan stängning. 
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Möjligheten till att skapa en miljö där homosexuella både kan göra anspråk på ett hus (i form av en 
klubblokal  till  exempel)  och  samtidigt  göra anspråk  på  gaturummet  intill  lokalen  som brukligt 
används  för  mingel  efter  stängning  försvinner.  Den  queerande  process  som  sker  i  dessa 
klubbmiljöer blir motarbetad av en process som motsätter sig det. Det rumsliga anspråkstagandet 
blir i processen omförhandlat och omdefinierat, vilket i det här fallet kulminerade med en bomb. 
Stefan är medveten om att syftet med bomben inte var att skada människor då det skedde på natten 
när  ingen  kunde  tänkas  vistas  i  lokalen.  Men  det  anmärkningsvärda  är  hur  Stefan  beskriver 
Östermalmspolisens utredande av brottet som att de ”ställde upp”. Att polisen behöver ställa upp 
signalerar att  de inte  har  som skyldighet  att  utreda brott  rörande homosexuella,  vilket tyder på 
heterosexistiska strukturer.
 
5.6 Sammanfattning
Badhusens roll som mötesplats präglas av att det är en miljö för sexuell utlevnad. Historiskt har 
badhusens interiör varit central. Omklädningsrummens konfiguration, med stängbara bås med dörr 
och  draperi,  skapade  en  tvetydig  förhållning  till  offentlighetsbegreppet.  Dels  är  badhuset  som 
institution  offentlig,  då  alla  som  kan  lösa  entréavgift  äger  tillträde.  Samtidigt  skapar 
omklädningsrummen ett halvprivat rum i det offentliga vilket är en förutsättning för sexuella möten. 
Graden  av  offentlighet  spelar  alltså  roll  för  vilken  typ  av  mötesplats  kan  skapas.  Badhusens 
halvoffentlighet möjliggör för en diskret praktik och anonymitet. Anonymiteten i kombination med 
den neutrala legitimiteten gör att badhusen är frånkopplade det offentliga utkommande som sker i 
heloffentliga miljöer. 

Heloffentliga  miljöer  som  parker  har  i  många  avseenden  samma  tvetydiga  relation  till 
offentlighetsbegreppet; på samma sätt som badhusen har parker neutral legitimitet i och med att 
allmänheten har direkttillgång. Däremot är de privata mötena bland de homosexuella desto mer 
omgärdad av osynlighet och diskretion. Här har den fysiska miljön också spelat en viktig roll. I 
parkmiljöer där män träffar män förutsätts att det finns lågt buskage och liknande där de kan vara 
ostörda. Däremot är denna typ av osynlighet känslig för homofobiskt våld och kontroll. Det sker 
med andra ord en avvägning i form av våld mellan heloffentliga och halvoffentliga miljöer. 

En  typ  av  miljö  som i  vissa  fall  är  helt  queer  är  ödemarken.  Ödemarkerna  är  heloffentliga  i 
egenskap  av  att  de  är  fysiskt  tillgängliga  för  allmänheten,  men  desto  mer  slutna  ur  ett  socialt 
perspektiv. Ödemarken kan queeras eftersom det rör sig om rum som inte har tagits i anspråk av 
någon annan. De queera områdenas normssystem blir därmed avvikande och socialt exkluderande 
för ”de normala”. Ödemarkerna är dock beroende av avsaknaden av social kontroll från resten av 
samhället, vilket illustreras av gubben på Långholmens inträde och Roslagsbanans nya station vid 
Frescati. 

De  processer  som  verkar  heterosexualiserande,  i  och  med  att  de  påtvingar  heteronormativa 
strukturer,  kan härledas  till  våld  och sex.  Dels  kan våldsaspekten verka  som en kontrollerande 
faktor och stävja queerande av rum, men också som en faktor som begränsar och behärskar en typ 
av  praktik  och  håller  det  osynligt.  Våldsaspekten  blir  dock  mer  närvarande  och  påtaglig  vid 
heloffentliga situationer där homosexualiteten är utkommanden.  Gällande de sexuella praktikerna 
har HIV/AIDS spelat  en viktig roll.  Kontrollerandet av sexualiteten mellan män kom att  bli  en 
offentlig  angelägenhet  och  de  halvprivata  rummen i  de  halvoffentliga  miljöerna  togs  bort.  Till 
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exempel  byggdes  bastur  om  och  fick  glasdörrar  med  insyn,  båsen  ersattes  med  öppna 
omklädningsrum,  bastuklubbar  stängdes  och  buskage  höggs  ner.  Parallellt  med  den  rumsliga 
heterosexualiseringen infördes lagen om partnerskap vilket fungerade som en heterosexualisering 
av det sociala livet. 
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6. Stockholms homosexuella geografi
En central och legitim fråga för huruvida ett GIS kan vara relevant för en studie i queerteori är, i 
krassa termer,  vad ett  GIS kan tillföra.  Det är  förstås inte enbart  vad  som kan tillföras som är 
intressant, utan också hur. Det är naturligtvis svårt att ge ett heltäckande svar på en sådan fråga, men 
är likväl ett relevant underlag för en diskussion. I det här kapitlet kommer empirin som presenterats 
och behandlats i GIS att framställas och diskuteras. Med föregående kapitlet som bakgrund kommer 
detta kapitel söka att problematisera GIS som ett positivistiskt instrument för samhällsplanering och 
geografiforskning samt praktiskt anamma en kritisk, queerteoretisk och kvalitativ tillämpning på 
GIS-baserade analyser.

Problematiken associerad med GIS i queera sammanhang är en följd av att medvetet representera ett 
viss  fenomen  ur  ett  särskilt  perspektiv.  På  så  sätt  kan  detta  kapitel  ses  som ett  försök  till  att 
motkartera det härskande narrativet, men också ett försök att sätta socioekonomiska processer i 
relation till homosexuellt subkulturella uttryck. Ett annat syfte med att behandla informationen i en 
GIS-miljö är att offentighetsbegreppet kan omförhandlas och även tillföra bredd i förståelsen om 
hur offentliga miljöer är konstruerade via Space Syntax. Space Syntax-analysen representerar ett 
synsätt som i hög grad är i kontrast till föreställningen om rum som flytande och multipelt. Därmed 
tjänar Space Syntax till  att skapa en bra kontrast till  hur ett queert förhållningssätt till  rum kan 
visualiseras och kontrasteras. 

6.1 Socioekonomiska förändringsprocesser
Den socioekonomiska strukturen i Stockholm ser  annorlunda ut idag än vad den har gjort under 
1900-talets mitt. Stockholm har vuxit till ytan och upplevt en enorm befolkningsökning. Till följd 
av detta har den socioekonomiska kartan kommit att förändras många gånger och många områden 
har upplevt socioekonomisk statushöjning. GIS används i detta sammanhang i ett försök att förstå 
hur den socioekonomiska geografin förändrats, men också vilka effekter det fått för den sexuella 
geografin. 

Figur 1 visar en förenklad, tematisk karta över hur respondenterna upplevde den socioekonomiska 
strukturen i Stockholm vid tiden de flyttade dit.  Stadsdelarnas olika värden har i det här fallet en 
väldigt stor betydelse för hur stadens homosexuella rum distribueras. Alla respondenter är överens 
om  att  tillgången  till  små,  billiga  lägenheter  är  av  central  betydelse  när  det  kommer  till  
inflyttningens geografiska spridning. De områden där det fanns just små, billiga lägenheter var i 
Birkastan (röda fältet i nordväst), Södermalm och på Kungsholmen. Den stora skillnaden mellan de 
tre områdena var främst att  Södermalm uppfattades som ett  renodlat slumområde snarare än en 
arbetarstadsdel, med undantag för området kring Slussen (det svarta området). Här kan en intressant 
konflikt mellan maskulinitet och arbetarklass  skönjas och härledas till rumsliga mönster.
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Respondenternas uppfattningar om stadsdelarnas betydelse för klasstillhörigheten är påtaglig:

John: [...] söder var så ruggigt, man ville ju inte röra sig där omkring.

Sture: När jag först flyttade [till Stockholm], då kom det ju folk [från Södermalm] och köpte tobak 
i en affär jag brukade jobba i. Många av dom hade ju inga tänder och dom var analfabeter många av 
dom. Det var ju fruktansvärt verkligen. 

John: Bögarna har ju alltid sökt sig till de högre klasskikten. Jag upplever att homosexuella 
befinner sig i ett slags medelklassegment, eller dom vill i varje fall det. Det har väl att göra med 
machokulturen inom arbetarklassen. Jag tror bögarna alltid försöker vara lite finare än vad dom är. 
Det fanns ju... alltså jag träffade aldrig nån bög som var... eller, det var få som var vänster om jag 
säger så. Det tog väldigt kort tid för bögarna att lämna hela den där vänstersvängen på 70-talet. 

Sture: Ja det fanns inte många inom svarvarna som var öppet homosexuella. Jag var ju svarvare och 
svetsare en gång i tiden. Det var ett jobb man tog när man var tvungen att ha ett jobb.

Stefan: Många gånger går ju jobb i arv, man kunde kanske komma in [på arbetarklassyrken] utan 
massa papper och utbildning. Skulle man ta sig ur det där var det ju svårt. om man hade familj att 
försörja och så.
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Figur 1:Respondenternas uppfattning om Stockholms socioekomiska struktur. Kartan baseras på 
respondenternas uppfattning om stadsdelarnas karaktär.



Mathias Berlin 2012 Stockholms homosexuella geografi

John: Bögarna har ju mångt och mycket flytt från arbetarklassyrkena, har de en gång varit 
tvungna att jobba på fabriken eller på bruket om man kommer från ett sånt ställe så har de rört sig 
därifrån. Det är jättemånga som började jobba i vården till exempel för att...

Sture: Ja det gjorde jag!

John: Ja precis, det är ganska vanligt. Det är ett sätt att komma undan hela machogrejen. Jag har 
intervjuat många [homosexuella] som inte stod ut med den där machokulturen som fanns på sådana 
arbetsplatser. Dom flydde från sådana yrken. Bögarna kommer med automatik in i en slags 
medelklass på det sättet.

Den rumsliga (isär)kopplingen mellan arbetarklassens bostäder och maskulinitetsideal hör ihop med 
en  social  och  fysisk  distansering  från  den  traditionella  bilden  av  arbetarklassen  (se  McDowell 
[2004] för en djupare diskussion om klassbaserad maskulinitet). Johns bild av homosexuella i ett 
medelklassegment syftar inte till en ekonomisk tillhörighet utan en social. I och med att Birkastan är 
en del av Vasastan, som är och var en välmående stadsdel, kunde arbetarbostäderna nyttjas utan att 
för den delen behöva utgöra en del av arbetarklassens sociala strukturer. 

6.2 Socioekonomisk statushöjning ur ett homoperspektiv
Stockholms  innerstads  socioekonomiska  statushöjning  har  stor  betydelse  för  hur  de  olika 
stadsdelarna har utvecklats. De rödmarkerade områdena i figur 1 har, tillsammans med nästan hela 
innerstan, alla blivit föremål för en socioekonomisk statushöjning. Effekterna av statushöjningen 
har gjort att stadsdelarnas karaktär skiftats. Birkastan, i nordvästra Vasastan, kom ganska tidigt att 
befolkas av de så kallade ”Yuppiesarna” (ackronym av Young Urban Proffesionals). I och med den 
nya klientelen i stadsdelen kom en ny typ av efterfrågan och serviceutbudet förändrades för att möta 
det. De unga, relativt välbärgade Yuppiesarna representerade ett generationsskifte vilket beskrivs 
som följande: 

Stefan: Ja mycket ungt folk med palestinasjalar  började flytta in och konstiga restauranger började  
dyka upp.

John: Det var helt enkelt ett generationsskifte. In flyttade dom unga med ganska bra jobb och sådär, 
och ut flyttade dom gamla med rötterna i fabrikerna som fanns då på den tiden. Det var ungefär 
samtidigt som kommunen började sälja ut fastighetsbeståndet. Jag tror inte det finns kvar några 
hyresrätter [i Birkastan] nu. Så då... det gick i en faslig fart.

Sture:  Nej det finns nog inte många kvar nu..

Stefan: När jag flyttade in i Birkastan var det ju inga barn där. Man såg aldrig barn där alltså. Nu ser 
man ju hela tiden folk som drar sina vagnar fram o tillbaka till dagiset på Karlbergsvägen. 

Sture: Ja nu har dom rensat bort bord [på caféerna] för att få plats med alla barnvagnar. Nu har dom 
ett eget utrymme särskilt för barnen bara och deras vagnar.
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Innerstadens kulturella landskap har kommit att orientera sig mot den köpstarka småbarnsfamiljen. 
Den socioekonomiska statushöjningen av norra innerstan har därmed lett till  att Södermalm fått 
rollen som den kulturella stadsdelen och på så sätt också blivit arena för gayklubbar, restauranger 
och  caféer.  Figur  2  visar  vart  etablissemang  (caféer,  restauranger,  klubbar  och  så  vidare)  som 
annonserat i tidningen QX mellan 1995 till och med 2006. Adresserna representeras av punkter där 
färgen visar den senast förekommande annonseringen.

Kartan visar relativt tydligt att lokalerna kring Norrmalm slutade annonseras främst mellan 1995-
1998 och sedan 2002 koncentrerats till Södermalm och Gamla stan. En förklaring kan vara just att 
statushöjningen med en inflyttad medelklass i Norrmalm och Vasastan gjort att den kreativa klassen 
sökt sig till Södermalm och främst det så kallade SoFo (akronym för Söder om Folkungagatan, det 
röda  fältet  på  Södermalms  sydöstra  del)  och  området  kring  Mariatorget  (det  röda  området  på 
Södermalms östra del). John menar:

”vore jag 20 år och singel, kanske jag skulle flytta. Typ till SoFo, eller vad det nu kallas. Där finns 
alla ställen och restauranger. Men nu? Det spelar ingen roll, jag är inte ute och rumlar på samma sätt 
längre”. 

Med andra ord finns det en likhet  med hur respondenterna uppfattade Birkastan under åren de 
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Figur 2: Senaste aktiva annonsering i QX. Kartan visar att annonseringen på Södermalm mestadels  
skedde mellan 2002-2006. 
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flyttade dit med vissa delar av Södermalm idag. Den egentliga skillnaden mellan Södermalm och 
Birkastan nu och då är arbetarklassens position. Den samhällsekonomiska och sociala strukturen ser 
annorlunda ut idag, med en förändrad arbetsmarknad och förändrad produktion i urbana områden. 
Den  repellerande  faktorn  under  1970-talet  som  gjorde  att  respondenterna  inte  bosatte  sig  på 
Södermalm är inte lika närvarande idag. Utvecklingen på Södermalm är dock inte lika nära i tid då 
respondenterna flyttade till Stockholms innerstad under 1970-talet då figur 2 visar en utveckling 
som skett på 1990- och 2000-talet. Däremot är det i stort sett samma process som blir synlig i form 
av lokalernas närvaro och frånvaro i staden.

6.3 Space Syntax
Space Syntax är en metod utvecklad för att beräkna hur pass hög integrering ett visst gatusegment 
har med resten av gatunätet genom att räkna antalet steg/svängar från ett givet segment som krävs 
för  att  nå ett  annat  (se  kapitel  4).  Space Syntax-kartan (figur  3) visar ett  mått  på integration i 
Stockholms innerstads gatunät. Integrationen representeras av färgerna rött och blått, där rött är hög 
integration och blått är låg integration. Med hög integration menas att gatusegmentet har en hög 

33

Figur 3: Space Syntax-karta över Stockholms innerstad. Den röd-blå skalan visar ett mått på  
gatunätets relativa integration som kan tolkas som offentlighet. De röda segmenten representerar  
en hög integration.
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tillgänglighet och på så sätt även äger en högre grad av offentlighet. 

Det  är  dock denna typ  av antaganden om offentligt  och privat  som måste problematiseras  och 
kritiskt diskuteras. Huruvida ett rum äger hög eller låg offentlighet är naturligtvis beroende på vem 
som tillfrågas. Till exempel skiljer sig den urbana geografin för hemlösa väldigt mycket i termer av 
offentligt  och  privat  från  den  normativa  föreställningen  om till  exempel  arkader,  stationsrum, 
offentliga toaletter och så vidare (Cloke et al 2008: 245). Det offentliga rummet för homosexuella 
subkulturer  har,  som  diskuterats  tidigare,  en  viktig  och  mångfacetterad  roll.  Dels  spelar  det 
offentliga  rummet,  rent  historiskt,  en  central  roll  för  upprättandet  av  homosexuella  subkulturer 
genom att vara arena för möten utan övervakning. Under tiden då subkulturerna började växa fram 
var Stockholm trångbott och det offentliga rummet var också därför väldigt viktigt.

De  två  kanske  mest  betydelsefulla  institutionerna  för  möten  är  badhusen  och  parkerna.  Det 
intressanta i termer av offentlighet är huruvida de är offentliga eller inte. Parkmiljöer är offentliga i 
vissa  avseenden,  då  de  är  tillgängliga  för  allmänheten,  men  samtidigt  avskiljda  från  staden  i 
egenskap av att de är ett avbrott från stadsrummets kontinuitet. Figur 3 visar tydligt hur en Space 
Syntax-ansats  på  stadsrum representerar  parkmiljöer  som genomgående  otillgängliga  och i  den 
meningen också mindre offentliga. Skillnaderna mellan praktikerna i badhus och i parker är till viss 
del kopplat till vilken typ av offentlighet som respektive rum representerar. Parker blir på ett sätt en 
arena där den homosexuella identiteten kan levas ut under anonyma och diskreta förhållanden på 
grund av risken att utsättas för hatbrott av homofoba grupper. Space Syntax-analysen i figur 4 visar 
hur olika typer av mötesplatser är olika beroende av offentlighet. 

Gaturummen, badhus, parkerna, och ödemarkerna representerar olika nivåer för anspråkstagandet 
av homosexuella mötesplatser. Gaturummen och ödemarkerna är de två ytterligheterna, där jag vill 
hävda  att  ödemarkerna  är  helt  queera,  medan  gaturummen  är  de  mest  heterosexualiserade. 
Gemensamt för ödemarkerna vid Skinnarviksberget och Långholmens västra  udde (området vid 
Frescati kan även räknas, men ligger utanför kartområdet) är att de mer eller mindre är utanför 
gatunätet.  Ur  ett  Space  Syntax-perspektiv  har  områdena  väldigt  låg  integration  med  resten  av 
staden. Dessa områden har därmed förutsättningar för att bli i tagna i anspråk och bli queera rum 
där de homosexuellas normer och värderingar får företräde. 

Parkerna som pekats ut som särskilt viktiga i Stockholms innerstad (Berzelii park, Humlegården 
och Kronobergsparken) är alla väldigt centralt belägna. Likväl har de alla ett lågt mått på integration 
och  utgör  ett  avbrott  från  stadsrummets  kontinuitet.  Parkmiljöerna  som  mötesplatser  för 
homosexuella präglas dock av diskretion och anonymitet. Parkmiljöerna kräver både en närhet till 
hög offentlighet för att kunna skapa anonymitet och hög människoomsättning. 

De  halvoffentliga  mötesplatserna,  som representeras  av  badhus  i  figur  4,  är  helt  okänsliga  för 
gaturummets offentlighet. Badhusen är i sig institutioner som är offentliga och som samtidigt äger 
en form av halvoffentlighet då de flesta människor har tillträde till  lokalerna mot betalning och 
vistas  där  under  förutsättning att  de underkastar  sig  ordningsföreskrifter.  I  likhet  med parkerna 
kräver dessa miljöer också diskretion och erbjuder anonymitet.  Dessutom finns det i likhet med 
parkerna en legitim anledning till att besöka ett badhus.
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Gaturummens position i en Space Syntax-analys är lite tvetydig. Gatorna Hamngatan, Klara Norra 
Kyrkogata och Strandvägen representerade, men området kring Stadshuset på Kungsholmen och 
Tegelbacken  på  Norrmalm  utmärker  sig  som  särskilt  intressant.  Undersökningen  visar  att  de 
aktiviteter som skedde på Hamngatan och Strandvägen var egentligen bara till för upprättande av 
kontakter för att sedan fortsätta till  andra,  mer slutna rum. På Strandvägen var det till  exempel 
vanligt att personerna som sökte homosexuella kontakter stannade och speglade sig i skyltfönster 
och liknande för att signalera intresse. På Hamngatan var kontaktande knutet till shopping och ”gå-
på-stan”-kulturen där de stora varuhusen och caféerna var knutpunkter. 

Däremot  på  Tegelbacken  och  området  kring  Stadshuset,  som  är  två  väldigt  centrala  delar  av 
Stockholm, var det snarare tal om sexuella kontakter i likhet med de i parkerna. I dessa fall är  
offentlighetsaspekten central. Områdenas tillgänglighet är väldigt låg i termer av Space Syntax och 
kan därmed betraktas som ett mindre offentligt rum. 

6.4 Frånvaron av ”Gay Communities”
Skillnaderna i befolkningstäthet kan till stor del förklaras med att de nordöstra församlingarna är till 
ytan väldigt stora. Även Sofia församling (Södermalms östra udde) innefattar Hammarby Sjöstad, 
vilket är en folkrik stadsdel av den anledningen (figur 6). En intressant aspekt av figur 5 är att  
Östermalm och Birkastan är de enda områdena som nästan helt saknar lokaler, med undantag för ett 
café nära Karlaplan och klubbarna runt Stureplan.  Ett intressant mönster kan läsas ur en relativt 
tydlig gräns vid Stureplan och Birger Jarlsgatan. Antalet lokaler öster om denna imaginära gräns 
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Figur 4: Mötesplatser i en Space Syntaxkontext. Figuren visar mötesplatserna respondenterna 
diskuterade i en Space Syntaxmiljö.
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mot  Östermalm  är  endast  ett  café  vid  Karlaplan.  En  väldigt  motsägande  bild  av  Östermalm 
uppenbarar sig då respondenterna öppet talar om Östermalm som en ”bögig stadsdel”. 

John: Östermalm är ju traditionellt bögigt. Det är väl historiskt, här var det nära till soldater för en 
billig penning. Det har gjort att det har utvecklats i dom här kvarteren. Söder var ju livsfarligt med 
alla arbetare och allt det där. Nu vet jag inte alltså, bögar har ju alltid varit ”trendsetters”, typ i ”The 
village” i New York. Det är ju dom som bryter mot normen, oavsett vilka, så bildar dom ju kluster. 
Nu säger ju alla mina kompisar att det är [SoFo] som är bögkvarteren. Forsätter priserna att stiga där 
så vet jag inte alls vad som kommer hända. Jag förknippar Östermalm med överklassbögar i alla fall. 

Mathias: Varför blev det ingen motsvarighet till ”The village” på Östermalm då?

John: Det var alldeles för borgerligt. Antingen låg man med sin sekreterare eller så... Jag vet inte
 men det var ingen bra grund för att hippies, bögar och konstnärer skulle kunna etablera sig där. Det 
är ju... man måste ju ha med klass som är en stark segregeringsfaktor i den här stan. […] När jag var 
ung, då var det ju uttrycket Östermalmsbög alltså. Dom var ju väldigt fina i kanten och så.. när jag 
gick ut på bögställen höll sig östermalmsbögarna till sin egen kant. Antigen kom dom från fina 
familjer, eller också välutbildade familjer vilket gjorde att dom inte gärna kunde börja knulla med 
underklassen! 
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Figur 5: Befolkning per församling

Församling Befolkning Andel
Stockholms domkyrkoförs. 5,150 1.65%
S:t Johannes 11,594 3.72%
Adolf Fredrik 8,193 2.63%
Gustav Vasa 14,658 4.70%
S:t Matteus 28,215 9.05%
Engelbrekt 21,691 6.96%
Hedvig Eleonora 10,830 3.47%
Oscar 36,989 11.86%
Maria Magdalena 19,284 6.19%
Högalid 30,590 9.81%
Katarina 34,694 11.13%
Sofia 35,788 11.48%
Kungsholm 19,441 6.24%
S:t Göran 34,641 11.11%
Totalt 311758 100.00%
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Även om det rent historiskt har funnits en dragning till Östermalm, med soldatprostitutionen och 
Humlegården som central plats för parksex finns klassfaktorn kvar som kväser den homosexuella 
prägeln på rummet. Uttrycket ”Östermalmsbög”, eller ”kandelaberbög” är på många sätt talande för 
det  homosexuella  utrymmet  som  gavs  på  Östermalm.  I  de  östermalmska  kretsarna  uttrycktes 
homosexualitet i de slutna rummen och i privata sammanhang snarare än i offentliga lokaler och 
restauranger. 

Sexualitetens  koppling  till  stadsdelar  kan  i  den  meningen  härledas  till  den  socioekonomiska 
spridningen.  Dels  finns  det  en  historisk  relation  mellan  Östermalm  och  uppkomsten  av 
homosexuella subkulturer, vilket speglas i vilken roll homosexualiteten fått i det offentliga rummet. 
Den initiala kopplingen mellan homosexualitet och Östermalm är soldatprostitution och utesex. De 
praktiker som kopplas till just utesex och soldatprostitution har också skett under diskretion. 

Den homosexuella subkulturen på Östermalm har i den meningen präglats av stadsdelens lokala 
kultur. Östermalm hade annars alla förutsättningar för att bli en Stockholmsk motsvarighet till ett 
”Gay community”. I och med Humlegårdens etablerade position som mötesplats för homosexuella 
skapade det  även förutsättningar  för  nyinflyttade  att  söka  sig till  Östermalm.  Dock är  och  var 
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Figur 6: Befolkningstäthet och lokaler. Figuren visar relationen mellan befolkningstätheten och  
lokaler riktade mot homosexuella i innerstaden. 
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Östermalm en väldigt segregerad stadsdel befolkad av överklassen, vilket gjorde de morfologiska 
processerna som  höjde statusen på andra områden i innerstaden mer eller mindre frånvarande. 

Huruvida  rum kan betraktas  som queera  eller  inte  har  som sagt  en  koppling  till  den  rumsliga 
integrationen  och  offentligt  rum.  Därmed  skulle  ett  rimligt  antagande  vara  att  glesbefolkade 
stadsdelar också skulle vara mer lämpade som ”gay community”. Däremot visar figur 5 och figur 6 
inget som helst samband mellan hög eller låg befolkning eller täthet. Däremot öppnar det ytterligare 
för en diskussion om klassen och sexualitetens dialektiska relation. 

6.5 Sammanfattning
Stockholms  socioekonomiska  struktur  kan  tydligt  läsas  ur  ett  homosexuellt  perspektiv.  Ur  ett 
homoperspektiv  blir  klassfaktorn  betydelsefull.  En  grundläggande  orsak  till  att  homosexuella 
flyttade till Vasastan och Kungsholmen när de fortfarande var arbetarområden, med många små, 
billiga  lägenheter,  var  att  arbetarklassens  machostrukturer  inte  var  lika  närvarande  som  på 
Södermalm. På så sätt kan den socioekonomiska förändringsprocess som skett under den sena delen 
av 1900-talet och ín på 2000-talet sättas i ett klassmässigt sammanhang. 

Relationen  mellan  arbetarklassen  och  homosexualitet  blir  ur  detta  perspektiv  en  faktor  som 
heterosexualiserar  och  på  ett  väldigt  övergripande  sätt  formar  och  strukturerar  stadsrum.  Den 
repellerande heterosexualiteten blir en väldigt påtaglig faktor i hur Stockholms socioekonomiska 
karta ritats om. Efter att Yuppierna flyttat in till Birkastan och resten av norra innerstaden började 
bohemerna  flytta  söderut  och  till  Södermalm.  Under  den  tiden  hade  arbetarklassens  position 
förändrats och machokulturens repellering uttrycks snarare i form av barnvagnsanpassade caféer 
och frånvaron av gayklubbar och barer. I termer av push- och pullfaktorer är relationen nästintill det 
motsatta. 

Att göra en alternativ läsning av den socioekonomiska förändringen inbegriper en föreställning om 
rum som multipelt och flytande. Med den utgångspunkten tjänar Space Syntax-analyser som en 
intressant kontrast i och med uppfattningen om gaturummets konfiguration som avgörande för hur 
tillgängligt  och offentligt  det  är.  Offentliga rum är  naturligtvis  olika upplevd och olika mycket 
offentligt för olika grupper som till exempel homosexuella och hemlösa. 

Space  Syntax-analysen visar  hur  en  viss  typ  av  offentlighet  kan  representeras  och kontrasteras 
gentemot en annan. Offentlighetsvärdet från Space Syntax är i många avseenden heteronormativ, då 
den bygger på en schablonartad människosyn. Utifrån den uppfattningen visar analysen hur olika 
väl normer är etablerade och reproducerade i rummet i relation till den rumsliga integrationen. 
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7. Slutsats
Det övergripande syftet för denna studie är att problematisera GIS som ett positivistiskt instrument 
för samhällsplanering och geografiforskning samt praktiskt anamma en kritisk, queerteoretisk och 
kvalitativ tillämpning på GIS-baserade analyser. Genom att använda mig av fokusgrupssamtal med 
äldre homosexuella män har jag kunnat visa resultat från både traditionellt kvalitativa studier och 
hur samma resultat kan presenteras och visualiseras i ett GIS. I detta kapitel kommer resultaten från 
den kvalitativa analysen och GIS-analysen diskuteras, kontrasteras och syntetiseras. 

7.1 GIS i planeringen
Planerarrollens utopiska strävan gentemot visionen om ”den goda staden” har förändrats på gott och 
ont.  Aitken och Craine (2008: 149) menar  dels  att  geovisualisering i  GIS har ett  visst  mått  av 
utopism i sig, då det faktiskt är fråga om en digital omtolkning av verkligheten. I och med en ökad 
individualisering  och privatisering  av  planeringen exemplifierar  Aitken och Craine  (2008:  149) 
waterfront-exploatering i San Diego med att det dels är en exkludering och marginalisering av de 
underprivilegierade, samtidigt som det visualiseras som en strävan mot en allmän vilja om ”den 
goda staden”. Geovisualiseringens komplexitet är med andra ord, dess känslomässigt övertygande 
kraft.  I  en  tid  då  planeringens  utopiska  förtecken  förflyttats  till  de  individuella  aktörernas 
definierade utopi (Knox 1991: 187-188) är det rimligt att anta att definitionen av ”den goda staden” 
fragmenteras till  lika många definitioner som det finns intressenter.  Detta kan i  sig medföra en 
öppning för en vidare problematisering av GIS och samhällsplanering i en postmodern och nyliberal 
kontext (jmf Elwood 2006), med en allt mer pluralistisk ansats till planering.

GIS som verktyg för planeringsunderlag har en enorm kraft att vinna känslomässig övertygelse via 
den utopiska omtolkning som sker, men har även ett genomslag på samma för att visualisera sociala 
relationer,  maktstrukturer  och orättvisor.  Här  kan framväxten  av PGIS och Frivillig  Geografisk 
Information  (VGI  från  engelskans  Volunteered  Geographic  Information),  genom  webbaserade 
geotjänster som Google Earth/Maps, Bing Maps och geotaggar via sociala medier, applikationer i 
mobiltelefoner  och så vidare  spela  en väldigt  viktig  roll  i  skapandet  av  lokal  och  motkarterad 
kunskap. Även förekomsten av användargenererade kartsystem (till exempel  www.wikimapia.org) 
skapar  en  problematiskt  situation  rörande  trovärdighet  och  varför  viss  information  finns 
representerat och inte.  

”... there is a pressing need to study why people create and contribute to VGI repositories. […] For 
example, people may contribute data to support others within a community of users, to achieve 
desired political outcomes, or because doing so is consistent with an altruistic world view of 
generalized reciprocity.” (Flanagin och Metzger 2008: 145)

Denna problemformulering summerar inte bara problematiken med användargenererade kartor, eller 
kartor genererade tillsammans med planerare eller forskare. I min mening råder samma problematik 
med geografisk representation på alla nivåer. Att generera kartor nerifrån-och-upp är ett  sätt  att 
motkartera de rådande idealen och synliggöra orättvisor och alternativa föreställningar om rummet. 
Det är därför viktigt att GIS i alla dess former integreras med annan kvalitativ forskning, både som 
vetenskap och som metod.  

7.2 En integrering av metoder
De två olika metodologiska ansatserna som anammats i denna studie visar att samma empiri kan ge 
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olika resultat.  Resultaten  från de olika angreppssätten ger  i  sig  två väldigt  oberoende varandra 
intressanta resultat, vilket inte ska förringas. Däremot vill jag argumentera för att en integrering av 
kvalitativa  metoder  i  en  GIS-miljö  kan  skapa  nya  förutsättningar  för  GIS  som vetenskap  och 
verktyg för samhällsplanering och geografiforskning. Att betrakta en inkorporering av kritisk GIS i 
queerstudier kan därför ses som ett försök till att hermeneutiskt förstå delar av en helhet och en 
helhet för att förstå delen (Ödman 2004). Ett annat sätt angripa den metodologiska oklarheten är att 
betrakta det som triangulering där GIS angriper från ett håll och den kvalitativa fokusgrupsanalysen 
angriper från ett annat. 

Här återfinns  dock nästintill  samma problematik som har  varit  närvarande genom hela studien; 
nämligen förhållningen till multipla och singulära rum. Ett grundantagande vid triangulering är att 
det någonstans finns en absolut sanning där ett angrepp från två håll gör att det går att komma åt, 
eller i alla fall komma väldigt nära. Denna föreställning går emot många centrala antaganden inom 
till  exempel  queerteori.  I  denna studie har dock GIS använts för att  representera och diskutera 
rummets olika skikt och hur det kan tolkas som multipla och flytande, i till  exempel termer av 
offentligt och privat. 

Det kan argumenteras för att GIS som vetenskapligt fält och verktyg för planering kan komma att 
lida av en fortsatt cementering av den epistemologiska diskrepans som diskuteras i kapitel 2. Den 
här  studien  kan  därför  ses  som ett  bidrag  till  att  positionera  kvalitativ  och  kritiskt  GIS  i  en 
postmodern  och  humanistisk  kontext.  I  och  med  denna  studie  kan  jag  visa  vad  ett  förändrat 
förhållningssätt till kvalitativ, deltagande och kritisk GIS kan innebära för queergeografi och annan 
kritisk geografiforskning och vilka följder ett integrerat förhållningssätt till GIS som metod har. 

En väldigt viktig utgångspunkt för denna uppsats är ett konstruktivistiskt antagande om sexualiteten 
som identitetsskapande. Jag har kunnat visa att rum inte bara kan förstås som genderiserade utefter 
en  könsmaktsordning  där  genus  har  varit  den  pådrivande  faktorn  för  manifesteringen  av 
maktförhållanden.  Jag  har  visat  att  rum dessutom kan  analyseras  som sexualiserade  utefter  en 
sexualitetsmaktsordning då det är fråga om heteronormativa strukturer vilka kan agera parallellt vid 
patriarkala  strukturer  och  hur  detta  praktiskt  kan  uttryckas  och analyseras  i  GIS.  I  relation  till 
kritisk,  kvalitativ  GIS och samhällsplanering  är  det  i  första  hand representationen av  rum och 
tolkningsföreträdet  av  lokal  kunskap  som  en  förlaga  till  ett  härskande  narrativ  som  den 
homosexuella subkulturen blir intressant. Utöver de kvalitativa resultaten som framträtt i GIS-miljö 
har  jag  även  visat  rent  praktiskt  och  vetenskapsfilosofiskt  hur kvalitativa  data  hanteras  i  ett 
numeriskt GIS bortom det konventionella sättet med bilder, text, hyperlänkar och så vidare.

7.3 Ett omförhandlat offentlighetsbegrepp
En av  de  mest  framträdande  resultaten  av  denna  studie  är  offentlighetsbegreppets  föränderliga 
belägenhet.  Fokusgruppssamtalen  visade  tydligt  hur  offentlighetsbegreppet  spelade  roll  för 
skillnaden mellan huruvida ett rum kan queeras, eller vara queert. Ur ett queerperspektiv innebär en 
högre  grad av offentlighet  inte  nödvändigtvis  detsamma som vid en heteronormativ  läsning av 
offentlighet. De olika föreställningarna om offentliga rum och offentliga platser blir väldigt talande 
för den vetenskapsfilosofiska diskussion som erfordrar en metodologisk integrering. 

Offentlighet kan karteras i GIS via Space Syntax. Det är en metod för att visualisera och gradera en 
plats integration i gatunätet. I förlängningen innebär det även ett sätt att gradera en plats offentlighet 
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under premissen att en tillgänglig plats är detsamma som ett offentligt rum. Analyserna i kapitel 5 
och 6 visar tydligt hur offentlighetsbegreppet är situationsbaserat skapar olika möjligheter för olika 
syften.  Till  exempel  kan  badhusens  förändrade  interiörer  förstås  som  en  heterosexualiserande 
process  när offentligheten ökade då det  inte  längre gick att  stänga in  sig i  bås.  Space Syntax-
analysen (figur 4) visar dock att badhusen där männen kunde träffas för sexuella kontakter ligger på 
väldigt  offentliga  adresser.  Även  att  badhus  i  sig  är  offentliga  inrättningar  gör  offentlighets- 
begreppet  än  mer  problematiskt  och  nyanserat.  Däremot  visar  även  figur  4  att  de  andra 
mötesplatsernas offentlighet (ödemarkerna, gaturummen och parkerna) har betydelse för huruvida 
ett rum kan betraktas som queert eller inte. Att använda en GIS-analys på detta sätt ger en kraftfull 
visualisering av relationen mellan en queer läsning av offentlighet och en heteronormativ läsning av 
offentlighet.  Därmed  ger  det  ytterligare  en  dimension  där  GIS  kan  användas  och  där  den 
vetenskapsfilosofiska diskrepansen snarare används till fördel för analysen.

Offentlighetsaspekten som kan läsas ur resultaten från kapitel 5 och 6 innebär två väsentliga saker; 
dels är det en förutsättning för att kunna queera rum i den mening att den dels skapar anonymitet 
och heterosexuell legitimitet för rummets brukare som i badhusen och parkerna, och dels är det 
inom offentligheten som det privata, queera rummet skapas. Queerandet av en plats är en process 
mellan det å ena sidan härskande narrativet vilket uttrycks som heteronormativa strukturer och å 
andra  sidan  ett  queert  anspråkstagande  av  platsen  och  rummet.  Att  queera  ett  rum blir  i  den 
meningen att ersätta de härskande normerna mot ett queert narrativ. I praktiken innebär det att det 
skapas ett queert, slutet rum i ett större offentligt rum. Det paradoxala med denna process är hur 
förståelsen om offentligt  och privat  måste  omförhandlas.  Processerna  beskrivet  ovan förutsätter 
olika  typer  av  offentlighet  i  en  multipel  rumsuppfattning,  vidare  innebär  det  att  det  offentliga 
rummets offentlighet också är multipelt. Genom att syna en traditionellt dikotom relation som den 
mellan offentligt och privat kan en queer läsning ge en mer nyanserad bild. Analyserna i Space 
Syntax visade en tydlig skillnad på hur ödemarkerna, parkmiljöerna och gaturummen förhöll sig till 
varandra. Ett  mönster kunde utkristalliseras där olika egenskaper var olika närvarande för olika 
områden. Till exempel syns det att de områden som var queerade, som exempelvis ödemarkerna, 
hade alla en väldigt låg, eller helt saknade integration i Space Syntax-termer.

Tillgängligheten och offentligheten i GIS-miljö blir statisk. Däremot kan en kritisk läsning i GIS 
blottlägga just hur det härskande narrativets föreställning om offentligt och privat går att destillera 
till  en  heteronorm.  Den  normativa  föreställningen  om vilka  typer  av  rum och  miljöer  som är 
tillgängliga och offentliga blir i detta fall också karaktäristiskt för vilka typer av sexualiteter som 
faktiskt äger tillträde och möjlighet till att utmana normer. Normskapandet, reproduceringen och 
upprätthållandet av normer är i den meningen ett sätt att göra anspråk och eventuellt queera en 
plats, genom att utmana och dekonstruera de rådande strukturerna. Offentliga rummets position i 
denna process  blir  därmed omförhandlat  och ifrågasatt.  Som diskuterat  ovan,  är  olika typer  av 
offentlighet olika viktigt och olika uppfattat av olika grupper. Det som karaktäriserar offentligt rum 
i en heteronormativ mening är en ordning som konstituerar hur vi bör agera och vara. En öppen 
utmaning av denna ordning blir med andra ord mött av heterosexualiserande motstånd. I likhet med 
Doans (2010) upplevelser av våld i samband med att öppet vara transsexuell och att förkroppsliga 
en  utmaning  av  heteronormen,  är  anspråkstagandet  och  queerandet  av  platser  och  rum  ett 
utmanande som sanktionerar våld. 
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7.4 Att kartera makt
Metodologiskt finns det en vinst i att använda kartor i studiet av maktförhållanden i samhället. Den 
sexuella hierarkin i är i många avseenden en produkt av att ett härskande narrativ definieras och 
reproduceras  vilket  även  avspeglas  i  representationen  av  vår  samtid  i  media,  populärkultur, 
vardagssituationer och även i kartor. 

De incitament som finns för att queera kartor är tvåfaldiga. Som jag diskuterade inledningsvis finns 
det två huvudsakliga angreppssätt på kvalitativ och kritisk GIS inom forskningen: studier i GIS och 
studier  av  GIS. Sammantaget för studier  av GIS är att GIS är ett instrument som ger makt och 
pondus  åt  en  viss  hållning  i  planeringen.  Fenomenet  att  kartera  en  alternativ  sanning  än  det 
härskande  kallas  countermapping  (motkartering)  och inbegriper  det  som kritisk  GIS syftar  till. 
Begreppet innefattar också en  form av egenmakt då ett kritiskt GIS kan representera en världsbild 
som stämmer överens med sin egen världsbild och en viss politisk ställning.  På så sätt  kan ett 
kritiskt GIS spela en central funktion vid omförhandlingar av rum. Ett queerande av kartor och GIS-
representationer är därmed intressant både för studier i och av GIS. 

Ett queert förhållningssätt kan ge egenmakt åt en samhällsgrupp som står utanför den normativt 
representerade verkligheten. Ett queert GIS kan blottlägga maktstrukturer i GIS samtidigt som det 
kan  vara  ett  medel  för  att  ge  egenmakt  i  likhet  med  de  afro-,  latin-  och  centralamerikanska 
minoritetsgrupperna i Chicago som använde GIS för att påverka lokala planeringspraktiker (Elwood 
2006). Till skillnad från de flesta queera karteringar som gjorts tidigare, använder jag kvalitativt 
insamlade  data  för  att  visa  en  alternativ  bild  av både  offentligt  rum och hur  socioekonomiska 
förändringsprocesser kan tolkas. Till exempel visade fokusgruppssamtalen att föreställningen om 
maskulinitet  och klass spelade stor  roll  för  respondenternas  olika dragning till  olika stadsdelar. 
Vidare  kan detta  resultat  ställas  i  relation  till  de olika  klubbarna,  caféerna  och restaurangernas 
successiva  förflyttning  mot  Södermalm  och  Gamla  Stan.  Här  blir  resultaten  från  en  metod- 
integrering ytterst påtaglig och en motkarterande förklaringsmodell framträder. 
 
Fokusgrupssdiskussionerna  visade  även att  det  fanns  en  viss  känsla  av  stigma i  anslutning  till  
klubbar och restauranger som riktade sig till en homosexuell kundgrupp, vilket kunde uttryckas i 
form av att de tog ett extra varv runt kvarteret innan de gick in i lokalen eller en allmän känsla av att 
vara övervakad och att de förbipasserande visste precis vart denne var på väg och så vidare. Det 
visade  sig även att  klubbarna i  fråga  också  låg  på anspråkslösa bakgator  och med dunkla och 
skynkesbeklädda entréer och så vidare. Situationer där många människor samlas, som till exempel 
när en krog eller klubb stänger, på tunnelbanan och liknande, var den offentliga utmaningen av 
heteronormen  som  störst  och  mest  påtaglig.  Följaktligen  är  det  även  i  dessa  situationer 
respondenterna upplevde den största risken för att utsättas för våld. En konsekvens av det faktiska 
våld  som  uppstod  (då  människor  blev  förföljda  på  väg  hem  och  ”knackades”)  var  att  det 
homosexuella utmanandet av den heteronormativa ordningen undertrycktes. Johns formulering om 
att Östermalmspolisen ”ställde upp” och utredde incidenten med bomben är i många avseenden 
talande för hur upplevelsen av att en viss grupp är strukturellt  underordnad en annan. Dessa resultat 
är  i  sig väldigt  intressanta i  sin ensamhet,  men  än mer  intressanta i  relation till  den data  som 
inkorporeras  i  GIS.  I  det  här  avseendet  blir  en  metodologisk  integration  ett  sätt  att  kringgå 
problematiken rörande icke-punktsfenomen, det vill säga fenomen som inte går att representera i 
kartesiska rum via punkter, linjer och ytor. Den metodologiska integrationen visar även här behovet 
av ett förändrat förhållningssätt gentemot kvalitativ GIS.
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7.5 Slutord
Metzger och Flanigans (2008: 145) iakttagelse om att  ”...there is a pressing need to study why 
people create and contribute to VGI repositories” är i allra högsta grad relevant för all GIS-baserad 
vetenskap och planering.  Som jag har  argumenterat  tidigare är nästan all  form av kartering ett 
uttryck för makt, vare sig det är ett planeringskontor, byggherre eller forskare. Det är därför av 
största  vikt  att  den  kritiska  och  kvalitativa  geografitraditionen  finner  vägar  att  överbrygga  de 
teoretiska och praktiska hinder som hittills stått i vägen. 
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