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Abstract 

This thesis explores the experience of reorientation from being in relationships with men to be in 
relationships with women. The study is based on semi-structured interviews with 8 women 
between the ages of 28-67 years old. The purpose of the study is to analyze the women’s 
narratives on this experience in relation to sexuality, relationships, embodiment and various 
norms associated with heteronormativity. The theoretical framework for the study is queer 
phenomenology and the interpretational work has been conducted with close reading combined 
with narrative analysis. 

The study shows that the women perceive themselves as freer within the lesbian 
relationship, because they experience that the lesbian relationship does not have to confirm 
heteronormative expectations to the same extent as a heterosexual relationship. Further this is also 
one of the main themes throughout the material and thus the thesis: the women sense, for 
example, that their bodies do not have to conform heterosexual norms for how they do, move or 
embody themselves. Within the study I argue that this perceived freedom could be understood in 
relation to the former heterosexual life as well as an overall insight to how power structures 
specifically between men and women works to subordinate women.  
 
Nyckelord: omorientering, lesbiskhet, heterosexualitet, sexualitet, kroppslighet, relationer, 
queerfenomenologi, narrativ
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1. Inledning 
Denna studie handlar om erfarenheter av att omorientera sig från att leva heterosexuellt till att 

leva lesbiskt.1 Intresset för dessa erfarenheter är sprungen ur en personlig, politisk och teoretisk 

nyfikenhet. Jag är intresserad av vad omorienteringen innebär, men också vad personer med 

erfarenheter av omorientering berättar om relationer, sexualiteter, normer och kroppar.  

När jag sökte deltagare till studien förstod jag dels att det är många som har omorienterat 

sig i denna specifika riktning, dels att det är många med dessa erfarenheter som vill berätta om 

dem. Jag fick cirka trettio mejl från intresserade potentiella deltagare efter att annonsen delats och 

spridits via diverse Internetforum under en vecka. Personer var beredda att resa till både 

Stockholm och Uppsala, från norra och södra Sverige, för att bli intervjuade. Personer som inte 

bor i Sverige, eller som inte har möjlighet att resa, föreslog intervju via telefon eller Skype. 

Deltagarnas berättelser, som utgör materialet, vittnar om en längtan att få prata om 

omorienteringen, och en känsla av att det är erfarenheter som på olika sätt är besläktad med 

skam. Det kan antingen vara för att andra människor inte (vågat) fråga, eller för att andra 

människor inte är intresserade, vare sig det gäller hetero- eller lhbtq-sammanhang.2 Detta kan 

också vara en förklaring till varför min mejlinkorg fylldes av förslag på plats, tid och datum för 

intervju med personer över hela Sverige, och utanför landet. Behovet att få berätta och prata om 

omorienteringen är med andra ord stor. Den här studien är en ansats till att starta detta samtal, 

men också en ambition att synliggöra erfarenheter och undersöka vad berättelserna innehåller.  

När Sara Ahmed i Queer Phenomenology (2006) pratar om sin erfarenhet av att omorientera 

sig från en heterosexuell – som hon uttrycker det – värld till en lesbisk, beskriver hon det som 

följande: 

 

When I inhabited a heterosexual world (by coinhabiting with another body, 
which mean inhabiting the social form of a good couple) and had accepted my 
inheritance through what I did with that body, my relation to public space was 
in some ways at least quite easy. I would not notice other forms of intimacy, 
even when on display. Such intimacies were in the background as it were, as a 
mode of facing and being faced. In a lesbian relationship I have had to reinhabit 
space, in part by learning how to be more cautious and by seeing what before 

                                                   
1 Hur ordet lesbisk används kommer att förklaras i studiens teoriavsnitt under rubriken begrepp. 
2 Lhbtq står för för lesbisk, homosexuell, bisexuell, trans och queer. Jag kommer att problematisera 
samlingsbeteckningen i studiens teoriavsnitt under rubriken begrepp. 
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was in the background, as bodies and things gathered in specific ways. For me, this 
has felt like inhabiting a new body, as puts some things ”out of reach” that I 
didn’t even notice when they were in reach (Ahmed 2006, 101 f). 

 

Vad Ahmed ger uttryck för här handlar om på vilket sätt hon upplevde nya erfarenheter, såg 

andra saker, kunde göra andra saker alternativt inte kunde göra det som hon tidigare kunnat göra, 

i samband med omorienteringen. I den lesbiska relationen har hon behövt ”reinhabit space” – 

vilket jag förstår handlar dels om att göra om sin plats i rummet, men också att platsen och 

rummet, i sig, görs eller har blivit omgjort. Kroppar och saker förflyttas, placeras och finns till ”in 

specific ways” – och att börja leva i en lesbisk relation efter att ha levt i en heterosexuell gjorde 

Ahmed medveten om på vilka sätt dessa specifika händelser utspelar sig.  

Den rörelse som Ahmed talar om, och som är i fokus i min studie, är inte en rörelse från en 

punkt till en annan. Det är ett samspel mellan flera olika rörelser som samtidigt påverkas av 

historiska och samtida diskurser om sexualiteter, kroppar, ålder, kön, tid och rum. Deltagarnas 

berättelser rör sig mellan och över generationsgränser, mellan tid och rum, in i och ut ur olika 

sexuella praktiker och begär. Samtidigt rör sig berättelserna till politiken som formar, påverkar 

och har direkt inverkan på deras kroppar och begär. Det är inte bara villkoren att leva som lhbtq-

person i Sverige som förändrats och förändras över tid, utan också synen på och relationen till 

begrepp, ord, sexualiteter, rörelser och positioner. Den erfarenhet som deltagarna har ger således 

perspektiv på sexualiteter, samlevnad, jämlikhet, kroppslighet, identitet, begär, tid och rum.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka berättelser om att omorientera sig från att leva 

heterosexuellt till att leva lesbiskt. Jag är intresserad av vad kvinnor med dessa erfarenheter 

berättar om sexualiteter, kroppar och normer för relationer och livsval. För att uppnå detta 

kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

 

• Hur berättar deltagarna om den sexuella omorienteringen?  

• Har denna omorienteringen påverkat deltagarnas syn på sexualiteter och i så fall: hur? 

• Hur framställs heterosexualitet respektive lesbiskhet i deltagarnas narrativ? 

• Vilken roll har kroppen och det omgivande rummet i de intervjuades berättelser om  

    heterosexualitet och lesbiskhet?   
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Bakgrund: lhbtq i Sverige 
I detta avsnitt kommer jag att kontextualisera lesbiskhet i Sverige för att ringa in det sammanhang 

som deltagarnas berättelser hör ihop med. Villkoren för att leva lesbiskt i Sverige har förändrats 

över tid. 1944 avkriminaliserades homosexualitet, fram till 1979 var homosexualitet klassat som 

en sjukdom, 1995 blev det möjligt för homosexuella att ingå partnerskap, 2002 fick homosexuella 

rätt till att adoptera och 2005 fick lesbiska par tillgång till assisterad befruktning (Rosenberg 

2002; RFSU/Viktiga årtal och reformer). Några av deltagarna i denna studie har upplevt flera av 

dessa årtal, antingen i heterosexuella relationer eller lesbiska, och därmed upplevt förskjutningar 

gällande lesbiskas rättigheter i Sverige. Att rada upp årtalen i kronologisk följd kan emellertid ge 

en missvisande bild av en framgångsrik nedförsbacke i linjär riktning och här vill jag därför 

poängtera att denna utveckling också har inneburit osynliggörande av kroppar som inte passat 

den villkorade öppenheten, vilket jag kommer att utveckla längre fram. 

 För att ytterligare begripliggöra kontexten vill jag tala om den politiska kamp som utspelade 

sig mellan dessa årtal och beslut. I början av 1970-talet påverkades den lesbisk-feministiska 

rörelsen av Radicalesbians i USA i samband med att dessa publicerade sitt manifest. Parallellt med 

detta arbetade också RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras 

rättigheter, tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) med politiskt påverkansarbete 

mot staten för att influera familjepolitik, vilket ledde till att det 1978 upptogs en utredning om 

levnadsvillkor för homosexuella, något som förändrade den politiska arenan (Siverskog 2016, 75). 

 Det har sedan en tid tillbaka pratats om en ny ”villkorad öppenhet”. Samtiden är kantad av 

motsägelsefulla pådrivningar gällande hur det homosexuella och öppna livet ska levas. Å ena sidan 

uppfylla och verkställa de ”nya” villkoren om äktenskap och barn, å andra sidan inte ”tillämpa” 

tillkomna rättigheter då det kan sägas ”heterofiera” homosexualiteten och därmed frånta dess 

subversiva potential gentemot heteronormativiteten (Butler 2002; Duggan 2002; Rosenberg 

2002; Siverskog 2016). Motsägelsefullheten framdriver en position med starka rötter i en politisk 

historia inringad av samtida motstridiga diskurser, vilket också pådriver ett lhbtq-community 

med beskyddande praktiker och uteslutande metoder, vilket kan upplevas som exkluderande 

praxis: lhbtq-communityt har till exempel en historia av att osynliggöra och exkludera 

transpersoner och bisexuella (Gustavson 2006; Siverskog 2016). Inom detta community existerar 

också normer för lesbiska och queera, vars exkluderande mekanismer kommer att fördjupas längre 

fram genom berättelser ur mitt material. 



 

 7 

 Tiina Rosenberg påstår att ordet lesbisk kan sägas ha varit under konstruktion sedan 1980-

talet i Sverige (Rosenberg 2006). När Rosenberg skrev L-ordet – som bland annat undersöker hur 

begreppen lesbisk och queer förhåller sig till varandra – hade ordet ”fallit bort” i de synligaste 

delarna av lhbtq-rörelsen, menar Rosenberg. Anledningen förklarar hon är delvis för att ordet 

förknippades med skam, men också för att ordet ansågs vara förlegat inom communityt 

(Rosenberg 2006, 11). I dag har ordet fått uppsving igen och det märks inte minst genom 

uppkomsten av olika formationer som antar ordet lesbisk: den internetbaserade guiden Lesbisk 

makt, förlaget Lesbisk pocket som ”ger ut böcker med blickar och begär som ändrar världen till 

det bättre” och den internetbaserade gruppen Lesbisk kraft som bland annat arrangerar 

separatistiska träffar för lesbiska kvinnor.3 2014 publicerades dessutom en handbok i att bli 

lesbisk: Mian Lodalen och Matilda Tudors Liten handbok i konsten att bli lesbisk. Ordet lesbisk 

har alltså inte endast återtagits under de senaste åren, utan har också kommit att utmålas som en 

sorts utopi – vilket jag kommer att nyansera i studien.  

 

Forskningsfält: en översikt 

Forskning om, med och av lesbiska har bedrivits sedan en tid tillbaka nationellt såväl som 

internationellt. I detta avsnitt ska jag redogöra för de studier som tangerar min egen och därför 

påverkar framväxten av mina egna forskningsfrågor. Jag kommer framför allt att fokusera på den 

forskning som bedrivits inom en svensk kontext, eftersom att det är i den min egen studie hör 

hemma. 

 Inledningsvis vill jag lyfta fram Malena Gustavsons avhandling Blandade känslor. Om 

bisexuella kvinnors praktik och politik (2006) för att Gustavson nyanserar begreppsanvändning och 

kategoriseringar utifrån en bisexuell position. I projektet syftar Gustavson nämligen till att göra 

bisexuell till en analytisk kategori (Gustavson 2006, 15). Bakgrunden till detta, förklarar 

Gustavson, är att studier om bisexualitet är nästintill obefintliga i det svenska 

forskningslandskapet. Det är emellertid mer än tio år sedan Gustavson publicerade sin 

avhandling, fältet har förändrats i dag, inte minst tack vare Gustavsons projekt. Ytterligare en 

anledning är att Gustavson vill synliggöra den grupp vars praktiker och erfarenheter ofta avfärdas 

som en del av en fas alternativt att ”det egentligen inte finns” eller rent av det motsatta: att alla 

människor egentligen är bisexuella (Gustavson 2006, 16). I studien framkommer det att 
                                                   
3 All info är hämtad från respektive hemsida: www.lesbiskkraft.se, www.lesbiskpocket.se samt www.lesbiskmakt.nu 
(Hämtad 2017-04-19). 
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Gustavsons informanter ser på begreppet bisexualitet som tänjbart och att de förhåller sig kritiska 

till hur ”hur bisexualitet-homosexualitet-heterosexualitet konstrueras i en till synes given ordning” 

då det inte motsvarar deras erfarenheter (Gustavson 2006, 260). Att betydelser fixeras i relation 

till varandra är något som också jag tar i beaktning i min studie. Den väsentliga poäng som 

Gustavson framhåller gällande den ”givna ordningen” som konstruerats för homo-, bi- och 

heterosexualitet är något som också aktualiseras i mitt material. 

 Vidare är Michelle Göranssons avhandling Materialiserade sexualiteter. Om hur normer 

framträder, förhandlas och ges hållbarhet (2012) ett viktigt bidrag till det fält jag positionerar mig 

inom. I avhandlingen talar Göransson om att orienteringar passar bättre än begreppet (sexuell) 

läggning i och med att det sistnämnda pekar mot en idé om att ”lagd läggning ligger” (Göransson 

2012, 42). Göranssons studie har flera beröringspunkter med min egen, men jag vill uppehålla 

mig en stund vid just orienteringar. Göransson skriver att vi orienterar oss i världen genom 

riktningar styrda av, bland annat, sexualiteter. Att tala om sexualiteter som orienteringar 

möjliggör att vi förstår människors begär som något aktivt snarare än passivt. Göransson 

understryker att sexuell läggning konnoterar passivitet, och att det skulle inbegripa en försluten 

identitetsposition, varför orienteringar implicerar en aktivitet som stämmer bättre överens med 

tanken om att sexualiteter konstrueras genom en rad aktiva processer (Göransson 2012, 42). Jag 

delar Göranssons uppfattning om att sexualitet bättre förstås som en orientering, men vill också 

tillägga att det inte är ovanligt att människor ser sig själva som färdigorienterade (jämför Kolm 

2006, 62). Ett antagande jag dock bär med mig i min studie om deltagarna är att de har 

omorienterat sig – och kan omorientera igen. I Göranssons avhandling finns det spår i deltagarnas 

berättelser om att leva som lesbisk efter att ha levt som heterosexuell: en informant delger känslan 

av ”subjektskap och valfrihet” efter att med män alltid ha känt att hon ”blivit vald” (Göransson 

2012, 43). I Göranssons avhandling får dessa erfarenheter inte särskild stor plats av naturliga skäl 

– Göransson har inte för avsikt att undersöka detta, och här blir det tydligt att våra fokusfrågor 

skiljer sig.  

 I avhandlingen Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld 

(2016) har Anna Siverskog genomfört livsberättelseintervjuer med äldre lhbtq-personer. Projektet 

syftar, bland annat, till att bidra till svensk historieskrivning genom att lyfta lhbtq-personer födda 

mellan 1922-1950 och deras berättelser (Siverskog 2016, 17). Siverskogs studie utgör inte endast 

en del av det fält som min egen studie rör sig inom, utan tjänar också som referenspunkt då 

Siverskog också anlagt ett queerfenomenologiskt perspektiv på lhbtq-personers erfarenheter. 
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Vidare är en lite äldre studie, nämligen Pia Lundahls Lesbisk identitet (1998) en viktig 

nyckelreferens. Lundahl undersöker i Lesbisk identitet lesbiska och bisexuella kvinnors livshistorier 

med fokus på hur de formar sin identitet i relation till tillgängliga konstruktioner och berättelser 

om sexualitet. Lundahl fokuserar generationsskillnader och ser att detta påverkar hur kvinnorna 

tolkar ”ursprunget” för sin sexualitet. Gemensamt för de intervjuade är att ”framträdandet av det 

autentiska både handlar om det sanna jaget och den sanna sexualiteten” (Lundal 1998, 210). De 

äldre kvinnorna tenderar att i högre grad låta barndomen stå som bevis för en autentisk sexualitet, 

medan de yngre kvinnorna tenderar att se sexualiteten i enlighet med samtida idéer om sociala 

konstruktioner. I delar av min analys kommer jag att använda Lundahl som jämförelsepunkt. 

Förutom att våra studier har flertalet beröringspunkter, motiveras denna jämförelse också av att 

det skiljer nästan 20 år mellan våra studier. Detta öppnar upp för möjliga utbyten av att se hur 

förskjutningar i samhället påverkar berättelser om sexualiteter och den individuella tillämpningen 

av tillgängliga (och samtida) förklaringsmodeller för sexualiteter. Förutom den tidsmässiga 

skillnaden mig och Lundahl emellan, skiljer vi oss också åt på två andra sätt: mitt fokus och min 

utgångspunkt är omorienteringar, Lundahls är identitetsformeringar, samt att Lundahl har en 

annan ansats och ett annat användande av komma ut-begreppet, vilket kommer att tydliggöras i 

studiens tredje avsnitt Sexualiteters narrativ. 

 Angående det internationella forskningsläget väljer jag att presentera två studier som är 

mycket närbesläktade för att hålla mig inom en rimlig ram. En av dem är amerikanska Karol 

Jensens Lesbian Epiphanies: Coming Out in Later Life (1999), i vilken Jensen ämnar svara på 

frågan: ”What is the psychological, erotic, social process of women who come out as lesbian or 

bisexual after a heterosexual marriage?” (Jensen 1999, 3). Som undertiteln antyder, har Jensen 

intervjuat ett tjugotal kvinnor som kommit ut som lesbiska eller bisexuella efter eller inom ett 

heterosexuellt äktenskap. Jensen kopplar kvinnornas sena ”utkommande” bland annat till en 

bristfällig sexualundervisning i USA – att bristerna begränsar amerikanska kvinnors tillgång till 

sina egna kroppar, begär och potential (Jensen 1999, 7). Den andra studien är Carren Strocks 

Married Women Who Love Women (2008) som publicerades första gången 1998. Strocks bok är 

ett sorts tidsdokument innehållande intervjuer med kvinnor som lever lesbiskt efter att ha levt i 

heterosexuella äktenskap. Strocks självständiga studie är ett resultat av att hon upplevde att 

hennes erfarenhet av denna omorientering var osynliggjord, intervjuerna är således en ansats att 

hitta kvinnor som Strock menar levde i det dolda (Strock 2008). Båda dessa amerikanska exempel 

fokuserar främst på ”den gifta kvinnan” och hennes omorientering från det heterosexuella 
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äktenskapet mot att leva med kvinnor. Av detta skäl kommer Strocks och Jensens studier inte att 

användas i särskilt stor utsträckning som jämförelsepunkter, även om våra studier har många 

beröringsytor. Ett kapitel i Jensens studie, ”Why do these women marry men?”, handlar 

emellertid om kvinnornas insikter om äktenskapet som en tradition och en sorts ritual i samband 

med att de förstår att de ”kan” skilja sig (Jensen 1999, 63). På detta sätt vidrör mitt avsnitt om 

deltagarnas upptäckter av den heteronormativa linjen med Jensens kapitel om det heterosexuella 

äktenskapet. 

Teoretiskt ramverk 
 

Theorizing [...] ought to involve an iterative process in which ideas are used to 
make sense of data, and data are used to change our ideas. In other words, there 
should be a movement back and forth between ideas and data (Hammerseley 
och Atkinson 2007, 159). 
 

Som Hammerseley och Atkinson förklarar i citatet ovan, är arbetet mellan teori, metod och 

material ett alternerande samarbete där den ena studsar mot den andra. I mitt arbete med 

materialet har denna process varit särskilt påtaglig då teoretisk och metodologisk kunskap 

införskaffats innan, under och efter intervjuerna. I det följande kommer jag att redogöra för 

studiens teoretiska ramverk. Till att börja med vill jag ge en bakgrund till några utgångspunkter 

och gränsdragningar för att understödja ramverket. Min studie bär en förståelse om den lesbiska 

situationen som en annan än den heterosexuella. Det är en ståndpunkt som grundar sig i en 

tolkning av heterosexualiteten som obligatorisk, som en matris och som en hegemoni (Rich 1993, 

208; Butler 1990, 24 ff). Denna uppfattning förklarar heterosexualitet som en del av 

upprätthållandet av manlig dominans. Att ingå i en heterosexuell relation bör således generera 

specifika erfarenheter som inte upplevs som lesbisk, och tvärtom. Detta utgör en fundamental 

grund i min studie. Vidare vill jag understryka att jag inte ämnar urskilja sexuellt förtryck som ett 

eget förtryck – i min studie sammanför jag kön och sexualitet.4 I vissa situationer, som i denna 

studie, finns en poäng i att fokusera kön-sexualitet som en egen maktsituering. 5  Mina 

forskningsfrågor ringar in dessa två kategorier specifikt, men kunskapen om att fler 
                                                   
4 Jämför Gayle Rubins ståndpunkt om sexualiteters hierarkier i ”Thinking Sex. Notes for a radical theory of the 
politics of sexuality”, i Vance, Carol S (red.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. London: Routledge and 
Kegan. 
5 Se exempelvis Maria Carbins teoridiskussion om detta i Carbin, Maria (2010). Mellan tystnad och tal. Flickor och 
hedersvåld i svensk offentlig politik. Avhandling. Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet.  
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maktordningar har inverkan på deltagarnas liv är också en utgångspunkt och har beaktats i den 

mån det framkommit i samtalen med deltagarna. Det är alltså studiens syfte som, strategiskt, 

framdriver kön och sexualitet som de två bärande kategorier som fokuserats både i intervjuerna 

men också i analysen, vilket jag också ämnar problematisera i undersökningen.  

 I det följande kommer jag att redogöra för några av de centrala begrepp som figurerar i 

uppsatsen, samt min teoretiska förståelse av sexualiteter, diskurser, subjekt och positioner. Jag 

kommer också att redogöra för queerfenomenologi och orienteringar. 

 

Begrepp 

Studien är avhängig några av de begrepp som, i relation till studiens syfte och epistemologiska 

grundval, är motsägelsefulla i det att de verkar kategoriserande och till viss del cementerande.  

 Till att börja med vill jag förklarade användandet av ordet lesbisk. Den främsta anledningen 

till att använda lesbisk är för att på ett praktiskt sätt avgränsa mig mot andra sexuella identiteter 

som ryms inom begrepp som samkönat begär, homosexualitet och icke-heterosexualitet. Ordet 

lesbisk är emellertid problematiskt för att det (historiskt) grundar sig på idéer om begär byggd på 

könsmässiga skillnader och binära system. Av denna anledning väljer jag att, inom studien, 

använda lesbisk som ett analytiskt begrepp; ett av studiens syften gör anspråk på att undersöka 

hur deltagarnas syn på sexualiteter ser ut och inom detta syfte ryms också en ambition att utreda 

begreppet lesbisk. I analysen kommer begreppet att utmanas, utvidgas och tänjas på i samtal med 

deltagarna. Ordet lesbisk kan alltså här ses som ett sorts paraplybegrepp för att inbegripa lesbiska 

praktiker, att leva lesbiskt och att göra lesbiskhet. Jag kommer att utveckla mina tankar om att 

använda ordet lesbisk i annonsen i avsnittet om metod.  

 Vidare använder jag mig av samlingsbeteckningen lhbtq, och här vill jag i likhet med 

Göransson understryka det problematiska i användandet av samlingsbeteckningar av dessa slag 

(Göransson 2012, 14). Göransson använder emellertid hbtq, medan jag väljer att använda 

tillägget L för lesbisk, eftersom att det är i synnerhet det begreppet som är i fokus i min studie. 

Det problematiska med samlingsbeteckningen är dels att den utgår från en idé om ett binärt 

könssystem, dels för att den inte synliggör heterosexualitet – heterosexualitet får i stället stå som 

en grund mot vilka ”så kallade normbrott framträder” (Göransson 2012, 14). Jag kommer dock 

att, liksom Göransson, använda mig av samlingsbeteckningen av praktiska skäl. En av de bärande 

grundpelarna inom queerteorin är emellertid att synliggöra just heterosexualitet, vilket leder mig 



 

 12 

till nästa begrepp att förtydliga: heteronormativitet (Rosenberg 2002, 87 ff). Begreppet 

heteronormativitet belyser ”antagandet att alla är heterosexuella” liksom det avser synliggöra de 

institutioner och handlingar som ”vidmakthåller heterosexualitet” som det naturliga och normala 

(Rosenberg 2002, 100). Att leva heterosexuellt innebär emellertid inte automatiskt att en utgör en 

del av vad heteronormen positionerar som ”god sexualitet” (Ambjörnsson 2012, 84 ff). 

Heterosexuella som lever som flersamma, ensamma eller på andra sätt avviker från den ”goda” 

och normativa sexualiteten kan alltså också uppleva heteronormen som begränsande och 

exkluderande. I min studie används heteronormativitet som ett begrepp för att peka på 

strukturella och normerande processer för begär, sexualiteter och levnadssätt.  

 

Sexualitet, kön och identitet 

Att sexualitet inte är utan skapas är en av grundförståelserna i min studie. Sexualitet förhandlas 

och formas i en pågående interaktion mellan diskurser, kroppar, normer och begär. Jag väljer, 

liksom Göransson, att prata om sexualitet som en orientering snarare än läggning för att 

synliggöra sexualitet som ett görande (Göransson 2012, 42). Att tala om sexualitet som en 

orientering handlar också om att understryka sexualiteters föränderlighet och samband med just 

begär och kroppar, men också med tid och rum (Ahmed 2006; Göransson 2012). Vidare vill jag 

också, som Siverskog, använda sexualitet som ett brett begrepp som rymmer ”tankar, fantasier, 

känslor, begär, sexuella praktiker” (Siverskog 2016, 42).  

Studiens konstruktivistiska syn på sexualitet hör också ihop med undersökningens 

förhållningssätt och teoretiska förståelse av kön som något som görs snarare än något som är givet 

av en fördiskursiv kropp och natur (Butler 1990). Jag använder begreppet kön i stället för genus 

för att spegla deltagarnas ordval för till exempel sin egen eller sin partners identiteter; och jag vill 

därför markera att jag i enlighet med Butlers tänkande kring kön inte ser kön som något som 

finns ”bakom” genus eller utanför vad som är diskursivt skapat (Butler 1990, 8 ff)  

Vidare vill jag redogöra för studiens förståelse av identitet. Några av deltagarna fick 

reflektera kring vad de trodde att min studie och därmed vad intervjun skulle handla om innan 

intervjun började. Många av dem svarade att de tänkte att studien skulle handla om just identitet. 

Det var inte min tanke från början; men studien berör identitet på flera sätt och det är i synnerhet 

för att materialet i hög grad skildrar identitetsskapande processer. Även om min studie skiljer sig 

från Lundahls studie (1998) och några av hennes ansatser, vill jag här vända mig till hennes 
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beskrivning av identitetsformering i Lesbisk identitet. Lundahl skriver, utifrån Steven Epstein, att 

identiteter är ”både mänskliga skapelser och begränsande strukturer” (Lundahl 1998, 18). Med 

detta menas att identiteter både möjliggör subjektspositioner för människor att identifiera sig med 

samtidigt som detta innebär att individen måste ”foga sig efter den kontrollerande makten” 

genom att identifiera sig med tillgängliga representationer (Lundahl 1998, 19). Vidare förklarar 

Lundahl att identitet främst handlar om ”vad man inte är än vad man är” (Lundahl 1998, 19), 

vilket på flera sätt aktualiserar vad deltagarna i min studie förhandlar om när de talar om identitet 

och sexualitet. I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra för några andra teoretiska 

begrepp som på många sätt går in i sexualitet, kön och identitet.  

 

Diskurs, subjektspositioner och makt 

Diskurs sammanbinder både språkliga och praktiska handlingar, det vill säga att både det som sägs 

och görs får mening tillsammans (Foucault 1972, 27). Vidare beskriver diskurs på vilket sätt 

meningsskapandet sker, eller annat uttryckt: inom vilken specifik kontext meningen blir till och 

varför just den meningen får betydelse (Foucault 1972, 27). Min förståelse av begreppet diskurs 

kommer från Michel Foucault, Foucault ställer frågan: ”how is it that one particular statement 

appeared rather than another?” (Foucault 1972, 27). Genom att studera subjekt, makt, diskurser 

och vetande söker Foucault begripliggöra hur representation, makt, kunskap och mening fungerar 

bortom konstruktivismens traditionella fokus på endast språkyttringar (Hall 2013, 29). Diskurs 

kan emellertid ses som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jorgensen och Phillips 2014, 7, kursiv i original). Det innebär således att diskurs kan 

tolkas som en specifik eller allmän uppfattning i världen eller i ett samhälle. Vissa diskurser är mer 

dominerande än andra (Foucault 1972, 26 ff), vilket inbegriper Foucaults maktbegrepp som jag 

kommer att förklara härnäst.   

 Foucault kritiserar den traditionella synen på makt som en enkelriktad rörelse uppifrån och 

ned genom att synliggöra hur makt fungerar cirkulerande åt flera håll och i flera dimensioner 

samtidigt (Foucault 1980, 88 ff; Foucault 1982, 781). Makt är alltså inte förbehållet enskilda 

institutioner, stater eller ett särskilt centrum, utan makt är något som rör sig i ett nät av 

förbindelser och kan således upprätthållas och utövas av flera personer eller institutioner från olika 

positioner samtidigt (Foucault 1980, 98). Foucault menar emellertid att makt produceras inom 

och av diskurser, vilket betyder att till exempel subjekt inom diskursen endast kan uttrycka makt, 
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eller kunskap, men det är inte subjektet i sig som producerar den (Hall 2013, 34). Vidare menar 

Foucault att subjekt blir till genom diskurser, vilket innebär att subjektets position definieras av 

diskursen samtidigt som platsen endast existerar med anledning av densamma (Foucault 1982, 

777 ff; se också Hall 2013, 40).  

 Foucault har kritiserats för sitt tänkande om att ingenting har betydelse utanför diskursen 

(Hall 2013, 29), vilket betyder att kroppsliga och materiella erfarenheter osynliggörs som aktiva 

aktörer. I min studie är det visserligen berättelser – något som sägs – som ligger till grund för 

analysen, men studien har också en fenomenologisk ansats och ett kroppsligt fokus, vilket gör att 

jag delvis kommer att frångå Foucaults diskursiva relation till verkligheten. Diskurs blir 

användbart för studien för att förstå hur, och vilka, diskurser som aktualiseras i de intervjuades 

narrativ. Medan feministiska teorier om kroppar och materiell agens blir centrala för att förstå hur 

diskursiva regimer kan få direkt påverkan på kroppar.   

 

Kroppar, orienteringar och linjer 
 
Närvaron i världen inbegriper obönhörligen befintligheten av en kropp som 
på en och samma gång är ett ting i världen och en synpunkt på världen, 
men det är inte nödvändigt att denna kropp har den ena eller andra speciella 
strukturen (de Beauvoir 2006, 44). 
 

Detta skriver Simone de Beauvoir 1949. Jag väljer att inleda studiens avsnitt om fenomenologi 

med de Beauvoir för att markera hennes väsentliga roll i teoretiserandet av den levda kroppen 

(Young 2005, 16). Fenomenologin hänvisas vanligtvis tillbaka till bland annat Maurice Merleau-

Ponty men i mitt teoretiska anslag ser jag det inte som nödvändigt att återvända till Merleau-

Ponty. Jag vill snarare ta utgångspunkt i den feministiska teori som byggt vidare och utvecklat 

föregångarnas tankar; en som gjort detta är Sara Ahmed och det är med utgångspunkt i Ahmeds 

queerfenomenologi som jag kommer att grunda min förståelse av kroppar och kroppslighet. 

 Ahmed betonar positioner och riktningar som en del av orientering: vilken riktning 

kommer du ifrån och vart är du på väg? Hon inleder Queer Phenomenology (2006) med att fråga 

vad det är att vara orienterad. Kanske är det, menar hon, att veta var och vad en är när en tar nya 

vägar, när en vänder sig ”hit” eller ”dit” (Ahmed 2006, 1). Att inte vara medveten om att en är 

orienterad kan också vara ett tecken på att en är orienterad – det är således när det inte är 

friktionsfritt att röra sig som orientering gör sig påmind och uppenbarar sig hos individen på 
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olika sätt. Det kan till exempel handla om en känsla av att inte känna sig hemma, att inte passa in 

eller att inte få plats för att rummet är gjort för andra kroppar (Ahmed 2006, 8). Känslan av 

desorientering börjar alltså med kroppar: ”The body provides us with a perspective: the body is 

’here’ as a point from which we begin, and from which the world unfolds, as being both more 

and less over there. The ’here’ of the body does not simply refer to the buty, but to ’where’ the 

body dwells” (Ahmed 2006, 8). Detta återkopplar till de Beauvoir-citatet: kroppen är en 

förutsättning för ett subjekt att finnas, och på det sätt som subjektet får finnas illustreras och 

upplevs med kroppen. I min studie tjänar det queerfenomenologiska perspektivet som grund för 

att tolka och förstå den kroppsliga upplevelsen av att omorientera sig från en heterosexuell 

situation till en lesbisk situation.  

 Orientering är alltså ett av Ahmeds centrala begrepp, ytterligare vill jag redogöra för några 

andra metaforiska begrepp som Ahmed använder sig av och därmed blir användbara också i min 

studie för att begripliggöra kroppar i tid och rum. Ahmed pratar om linjer som ett sätt att förstå 

vad som påverkar kroppars riktningar. Att följa en särskild linje gör att vissa objekt och vägar blir 

inom räckhåll, att vissa uttryck och livsval blir möjliga; det innebär också att andra saker blir 

utom räckhåll (Ahmed 2006, 14). Vissa linjer är mer ”upptrampade” än andra, till exempel den 

heteronormativa linjen. En sådan linje känns igen för att dess riktning är förutbestämd och 

förutsägbar i och med att så många andra varit där förut, och alltså ”already taken their shape” 

(Ahmed 2006, 15). Detta kan manifestera sig genom en känsla av att vara i linje – vilket också 

motsvarar att inte känna sig desorienterad. Att vara i linje med heteronormen kan till exempel 

innebära att som cis-kvinna begära en cis-man och därefter ingå äktenskap och skaffa barn inom 

en rimlig tidsrymd, något som Halberstam i A Queer Time and Space förklarar som ett 

heterosexuellt livsschema (Halberstam 2005, 7 ff, se också Ahmed 2006; Ambjörnson 2006; 

Rosenberg 2002).  

 Uppkomsten, eller bakgrunden, till att en linje existerar över huvud taget kan vara svår att 

lokalisera: ”The relationship between ’following a line’ and the conditions for the emergence of 

lines is often ambiguous” (Ahmed 2006, 16). Men genom att tänka på linjerna som upptrampade 

stigar söker Ahmed finna svaret på varför en linje uppstår i sin starka och klara riktning. Att jag 

kan gå genom skogen på en specifik stig är ett resultat av att flera andra människor har gått den 

stigen tidigare, och därmed trampat upp den snåriga vägen med en bestämd och riktad stig. Om 

jag följer den stigen kommer jag också att se det andra har sett innan mig, samt hamna på de 

platser som andra har varit. Om jag avviker från stigen blir jag kanske tvungen att gå över stenar, 
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fallna träd eller vattenhål i skogen: att ta sig fram blir kanske inte fullt lika enkelt som det skulle 

vara om jag hade följt den givna och markerade stigen. Ahmed menar att människor tenderar att 

välja stigen, eftersom att den vägen redan existerar som en tydlig riktning (Ahmed 2006, 16). 

Ahmed pratar också om fotspår, och jag tänker på uttrycket att ”gå i någon annans fotspår” som 

till exempel används om ett barn som väljer samma yrke som en förälder. Men att gå i någon 

annans fotspår fungerar också i bredare termer och generella drag för att förklara hur 

normaliserande processer fungerar för livsval, vägar och riktningar (Ahmed 2006, 16 ff).  

 Jag kommer att använda Ahmeds metaforiska begrepp för att undersöka hur sexualiteter, 

kroppar, normer, orienteringar och begär framställs i deltagarnas berättelser. Genom att 

kombinera Ahmeds queerfenomenologi med Foucaults diskursbegrepp blir det möjligt att se hur 

linjer, normer och diskurser för sexualiteter samverkar. 

Metod och material 
Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka erfarenheter av att leva med kvinnor efter att ha levt 

med män. För att uppnå detta har intervjuer tjänat som en fruktbar metod. I detta avsnitt 

kommer jag att redogöra närmare för tillvägagångssättet samt beskriva urvalsprocessen, detaljer 

för intervjusituationerna och tillblivelsen av materialet. Materialet består av åtta semistrukturerade 

djupintervjuer med kvinnor i åldrarna 28-67 år. Intervjuerna genomfördes mellan september och 

november 2016. Jag kommer att presentera fler detaljer gällande intervjuerna i det som följer. 

 

Urvalsprocess 

För att få kontakt med personer som skulle kunna tänka sig att vara med i en intervju om denna 

erfarenhet skapade jag en hemsida genom bloggverktyget WordPress. På hemsidan publicerade 

jag en annonstext innehållande information om studiens syfte och vilka kriterier som behövde 

uppfyllas för att kunna delta i studien (se Bilaga 2). Hemsidan spreds först och främst via 

Facebook, både med mitt privata konto och genom Feministiskt perspektivs Facebooksida.6 Club 

                                                   
6 Feministiskt perspektiv är en nätbaserad, partipolitiskt obunden tidning vars Facebooksida når cirka 20 000 
medlemmar. Jag valde att sprida min annons via Feministiskt perspektivs sida för att nå ett stort antal människor från 
min målgrupp. Feministiskt perspektiv delar ofta lhbtq-inriktade nyheter och jag antar därför att lhbtq-personer 
utgör en hög andel av deras läsare. 
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Golden Ladies delade också annonsen i sitt regelbundna mejlutskick till medlemmar. 7  Jag 

kontaktade ytterligare några Facebookgrupper med HBTQ-perspektiv om att dela min annons. 

Huruvida dessa spred min annons är för mig okänt då jag själv inte är medlem i de berörda 

grupperna och de gruppansvariga inte återkopplade till mig. Jag vet däremot alltså att 

Feministiskt perspektiv respektive Club Golden Ladies delade min annons. Nackdelen med att 

använda Facebook för att sprida annonsen via konceptet att mina vänner delar till sina vänner 

och så vidare är att det snabbt blir oöverskådligt att med säkerhet veta det totala antalet delningar 

och på vilka sidor annonsen delats. Därför fungerade statistiskverktyget hos WordPress bra för att 

hålla koll på hur många som besökte annonsen. Hemsidan besöktes 541 gånger och jag fick 

sammanlagt runt 30 mejl från personer som var intresserade av att delta i studien. De allra flesta 

som mejlade till mig beskrev också hur och var de hittade till min annons, majoriteten såg 

annonsen via privatpersoner som delat annonsen via Facebook. Jag hade sedan innan bestämt mig 

för att i den mån det är möjligt avstå från att intervjua vänner och bekanta. Av alla som anmälde 

intresse var det emellertid endast en person som jag var bekant med sedan innan.  

 Förutom att deltagarna har ett brett åldersspann är gruppen relativt homogen, och flera av 

dem berättade om ett feministiskt engagemang. Av denna anledning vill jag problematisera de 

platser som annonsen har spridits genom. Min Facebooksida och mitt nätverk utgörs till stor del 

av andra aktiva feminister, vilket kan ha påverkat utfallet av spridningen och i synnerhet gällande 

i vilken utsträckning spridningen nådde en bred publik. Jag vill också poängtera att det faktum 

att min studie är av genusvetenskapligt slag kan ha påverkat vilka som såg sig själva som 

potentiella deltagare i studien. Att jag därtill använde mig av en uttalad feministisk plattform som 

Feministiskt perspektivs Facebooksida kan därför å ena sidan ses som problematiskt – i det att det 

är en uttalad feministisk sida – men å andra sidan betraktas som att den plattformen inte skiljer 

sig avsevärt från min egen Facebooksidas nätverk. 

 Att majoriteten av deltagarna ger uttryck för feministiska tankar kan alltså ha sin 

förklaring i detta, liksom det kan ha sin förklaring i lesbiskas historiska närhet till feminism över 

huvud taget (jämför Hallgren 2008). Med detta sagt vill jag poängtera att jag inte utgår från att 

ett lesbiskt liv alltid är feministiskt orienterat. Jag vill också understryka att jag inte ser det som ett 

problem att flera av deltagarna är feminister; i materialet framkommer också berättelser om hur, 

när och varför de blev feminister – vilket bidrar till studiens analys. 

                                                   
7 Club Golden Ladies är en grupp inom RFSL Stockholm som vänder sig till lesbiska och bisexuella över 35 år. Den 
senaste statistiken visar att föreningen har 118 medlemmar. Info hämtad från www.goldenladies.nu (Hämtad: 2017-
05-07). 
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 Vidare kan urvalsprocessen förklaras genom två huvudsakliga punkter: den första gäller 

valet av vilka erfarenheter och därmed personer som söktes, den andra gäller vilka som sedan blev 

en del av materialet. Den första punkten berör särskilt annonstexten, vilken jag kommer att 

beskriva härnäst. Min ambition var att skapa en tillräckligt inkluderande annonstext för att nå 

personer med varierande erfarenheter – samtidigt som denna inkludering var snäv med hänsyn till 

mitt syfte och mina frågeställningar. Avgränsningen består av följande, vilket också framkom i 

annonstexten: deltagaren ska identifiera sig som kvinna, ha erfarenhet av heterosexuella relationer, 

samt nu leva i en lesbisk relation och/eller endast dejta personer som identifierar sig som kvinnor. 

Att använda ordet lesbisk motiverar jag genom att hänvisa till att ord som samkönad, 

homosexuell, gay eller icke-heterosexuell inte är tillräckligt avgränsande då dessa kan syfta till 

relationer mellan män. Att begreppet lesbisk var gynnsamt och tillräckligt inkluderande visade sig 

i mejlsvaren; många av de som skrev berättade att de inte identifierar sig som lesbiska men lever 

med kvinnor eller lever med en person med transerfarenhet men identifierar sig som lesbisk och 

så vidare. Som tidigare nämnts kommer begreppet lesbisk att nyanseras och problematiseras 

vidare i analysen.  

 Den andra punkten handlar om vilka som ska intervjuas av de som anmält intresse. Då 

jag inte gör anspråk på att göra en representativ studie orienterade jag mig genom mejlsvaren i 

kronologisk ordning utan specifik kompass. Här tog jag däremot hänsyn till tidsaspekten, det vill 

säga inom vilken tidsram intervjuerna var tvungna att ske. Här skedde därför ett urval av de som 

kunde ses inom ramarna för denna tidsbegränsning. Jag tog ett tidigt beslut om att i största 

möjliga mån träffa deltagarna personligen för att undvika intervjuer via telefon, Skype eller 

liknande, vilket gjorde att personer som bodde för långt norrut, söderut eller utanför Sverige inte 

kunde ingå i studien. Beslutet att inte genomföra intervjuer via telefon, Skype eller liknande beror 

på att frågornas innehåll om sexualiteter, kroppar, identiteter och relationsmässiga erfarenheter 

kan bli känsligt att delge i vilket sammanhang det än är. Och i detta fall var det önskvärt för mig 

att finnas på plats för att försäkra mig om att den intervjuade var bekväm med dessa frågor, men 

också för att försäkra mig om att deltagaren skulle lämna intervjun vid gott mod. 

 På detta vis arbetade jag mig igenom mejlsvaren och hamnade till sist med 8 inbokade 

intervjuer. Vid tre tillfällen har tre olika deltagare valt att ställa in intervjun av olika personliga 

anledningar. I dessa fall har jag fortsatt med samma metod för att boka in nya intervjuer. I nästa 

avsnitt kommer jag att fördjupa valet av samtalsmetod. 
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Samtalsmetod 
Intervjuerna är genomförda i enlighet med metoder för semistrukturerade djupintervjuer. Den 

semistrukturerade intervjun kännetecknas av en förutbestämd intervjusituation med ett – för alla 

parter – känt ämne (Aull Davies 2008, 105 f). Intervjumetoden karaktäriseras också av flexibilitet, 

och tillåter mig som forskare och samtalsledare att styra intervjun med förutbestämda ämnen utan 

att för den skull låsa samtalet vid mina frågor (Kvale och Brinkmann 2009, 44). I linje med detta 

utformade jag en intervjuguide (se Bilaga 1) innehållande övergripande teman och specifika 

frågor kring de ämnen som nämndes ovan. Intervjuguiden omarbetades efter testintervjun som 

jag genomförde i mitten av september 2016. Efter det har intervjuguiden inte reviderats. 

Intervjuguiden var ett gott stöd att orientera samtalet kring. Ibland upplevde jag dock att 

deltagarna var angelägna om att svara ”rätt” eller försäkra sig om de pratat ”tillräckligt mycket” i 

relation till intervjuguiden. När dessa funderingar uppstod hos deltagaren pratade vi om att det 

inte finns rätta svar och att vi inte nödvändigtvis behöver förhålla oss varken kronologiskt eller 

strikt till intervjuguiden. Förutom detta upplevde jag att intervjuguiden var behjälplig att vägleda 

samtalet utan att låsa det. Jag kunde följa samtalets impulser och fånga upp nya samtalsämnen 

utan att frågorna eller samtalet blev lidande.  

 

Intervjuerna 

Jag har valt att benämna de intervjuade som deltagare för att påminna mig själv, läsaren och 

texten om att de intervjuade deltar i framväxten av den kunskap som skapas i min studie. Att 

använda ord som informant eller intervjuperson blir i mitt fall motsägelsefullt, det är ord som 

pekar mot en idé om att jag har ”hämtat” information från de intervjuade, medan deltagare gör 

de intervjuade mer rättvisa för att understryka deras delaktighet.  

 Mötesplatsen för intervjun bestämdes gemensamt mellan mig och deltagaren, ett samspel 

där jag lagt tyngd vid att den som ska bli intervjuad får bestämma plats med omtanke för 

avskildhet, bekvämlighet men också med hänsyn till ljudnivå då intervjuerna spelades in – vilket 

deltagarna blev informerade om på förhand via mejl. Majoriteten av deltagarna kommer från 

olika platser i Sverige, en är emellertid född i ett annat nordiskt land och en annan är född i ett 

centraleuropeiskt land. Intervjuerna har genomförts i och kring Uppsala och Stockholm, men 

flera av deltagarna bor inte i någon av städerna. Intervjuerna har varit möjliga att genomföra i 

dessa städer därför att den intervjuade antingen var på genomresa eller på besök vid tillfället för 
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intervjun. Jag träffade en deltagare i hennes hem, en annan på hennes arbetsplats, en tredje i en 

lokal på Uppsala universitet och resterande på caféer. Alla intervjuer blev mer eller mindre cirka 

en timme långa. De spelades in via min telefon och har därefter förvarats i min dator. 

Transkriberingarna har jag förvarat både i dator och fysiskt i en mapp. Jag har i stort sett 

transkriberat intervjuerna i sin helhet. Vid de tillfällen där jag och deltagaren gled över till att 

prata om, för studien, mindre relevanta saker har jag i stället sammanfattat vad vi diskuterat, i 

övrigt transkriberade jag intervjuerna i helhet och i talspråk. När jag i undersökningen hänvisar 

till intervjuerna är citaten delvis omskrivna, bland annat genom att jag har strukit överflödiga ord 

med hänsyn till att göra läsningen mer tillgänglig. I den mån jag finner det väsentligt att visa på 

en viss tvekan eller paus i samtalet kommer jag att markera det genom att göra tre punkter för att 

visa på ett avbrott i flödet. Alla namn och platser är fingerade för att bevara anonymiteten för 

deltagarna och deras anhöriga. Vissa meningar förtydligas genom att jag lägger till ett ord inom 

klaffar: [så här]. 

 

Tolkningsarbete: tematisk analys och närläsning 

I det följande kommer jag att redogöra för hur jag tolkat materialet med hjälp av några 

närbesläktade tolkningsmetoder. Då mitt material är stort i omfång närmade jag mig det först 

genom att lyssna på intervjuerna i ett försök att förstå vad materialet säger, eller som Hammersley 

and Atkinson formulerar det: ”make sense of what is going on” (Hammersley and Atkinson 2007, 

162). Metoden tematisk analys är ett sätt att försöka identifiera och utkristallisera mönster i 

materialet, som sedan sorteras i olika teman för att begripa innehållet (Clarke och Braun 2016). 

Den tematiska indelningen av mitt material kan sägas ha börjat redan under genomlyssningen av 

intervjuerna när jag började se intressanta ingångar och upptäcka återkommande teman. Det var 

ett tacksamt förarbete inför närläsningen av materialet när intervjuerna var transkriberade: jag 

kunde orientera i materialet med intervjuerna färska i minnet och jag visste ungefär vilka 

riktningar materialet hade. Till en början gjorde jag en generös tematisk inramning för att låta 

åtstramningen ske först under skrivandets gång. Detta gjorde jag dels för att vara känslig för nya 

impulser i materialet men också för att de flesta teman går in i varandra. Närläsning som metod 

hämtar jag från litteraturvetenskapen och nykritiken. Feministisk kritik har emellertid riktats mot 

nykritiken för ”dess ovilja att slå broar mellan verk och samhälle” (Hallgren 2008, 71). 

Närläsning som metod har hur som helst använts i åtskilliga feministiska studier; den tjänar som 
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en god metod för att sympatiskt närma sig texten. Och det är också på detta sätt som närläsning 

fungerat för mig. 

 

Narrativ: att tolka berättelser om erfarenheter 

För att förstå och tolka intervjuerna och de intervjuades erfarenheter har jag tillämpat narrativ 

analys som metod. Att sammanföra semistrukturerade intervjuer med narrativ analys är en 

fruktbar metod för att utröna vad intervjumaterialet berättar om samtida och historiska sociala 

kontexter (Elliott 2005). För att studera information om en viss tid eller ett visst social fenomen 

är det nödvändigt att undersöka hur berättelsen berättas och vad berättelsen innehåller (Elliott 

2005).  

 Att förstå människors erfarenheter som källa till kunskap är omdiskuterat inom feministisk 

epistemologi (Johansson 2014, 68 ff, se också Ramazanoğlu och Holland 2002, 127 ff). Jag vill 

understryka att jag inte tolkar erfarenheter som en mängd upplevelser vilka formar en människas 

helhet: ”Erfarenheten genomsyrar vårt positionstagande och vår produktion av positioner, men 

den fixerar oss inte i vare sig tid eller rum” (Skeggs 1999, 49). 

I avhandlingen I moderskapets skugga för Monica Johansson (2014) en diskussion om 

”berättelser om erfarenheter” som jag väljer att luta mig mot (Johansson 2014, 69, kursivering i 

original). Att studera berättelser om erfarenheter är det som skiljer narrativ metod från exempelvis 

ståndpunktsfeministisk metodologi som tar utgångspunkt i att studera erfarenheter specifikt, 

förklarar Johansson (Johansson 2014, 68 f). När jag i studien pratar om de intervjuades 

erfarenheter bör således detta förstås i samförstånd med Johanssons förklaring av att, genom 

narrativ, studera berättelser om erfarenheter. Jag har också låtit mig inspireras av Johanssons 

synonyma användande av berättelser, berättande och narrativ (Johansson 2014, 70). 

 Narrativ ordnar alltså erfarenheter och enskilda händelser till en sammanhängande helhet så 

att dessa enskilda händelser förstås i relation till helheten (Elliott 2005, 3). Människor har alltid 

haft ett behov av att berätta liksom ett behov av att skapa förståelse av sina erfarenheter genom att 

ordna dem på särskilda sätt (Webster & Mertova 2007, 2). Narrativ bör inte förstås som avskilt 

från det verkliga livet eller en verklig kropp. Narrativ kan snarare sägas vara en del i skapandet av 

en meningsfull relation till livet och kroppen: ”People make sense of their lives according to the 

narratives available to them” (Webster & Mertova 2007, 2). Detta knyter således narrativ till 

diskursiva och kollektiva röster; de narrativ som är tillgängliga existerar som ett resultat av vilka 
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röster som fått tala respektive höras liksom vilka motståndsberättelser som uppstått i relation till 

det. På detta vis fungerar narrativ som en användbar metod i studien för att förstå deltagarnas 

berättelser som delar av tidigare narrativ, dominanta diskurser respektive motståndsberättelser. Jag 

har valt att betrakta hela materialet som narrativa skapelser som uppstått i den specifika 

intervjusituationen. Vidare blir det alltså för analysen också fruktbart att undersöka hur dessa 

narrativ samspelar och går in i andra aktiva och/eller dominerande narrativ för en viss tid eller för 

hur en viss erfarenhet berättas respektive begripliggörs. 

 

Jag positionerar mig 

Det maktperspektiv som genomsyrar min studie gör valet att diskutera min egen (makt)position 

given. Vad spelar det för roll att jag lever i en lesbisk relation? Hur påverkar det min 

tolkningsprocess? Hur har det påverkat mitt möte med de intervjuade? Vad är min plats i fältet? 

Dessa frågor handlar det följande om. 

 Det reflexiva anslaget har historiskt bestått av att synliggöra den enskilda forskaren 

som aktör i kunskapandet. En senare och viktig insikt handlar om att också förstå 

forskningsprocessen som ett samspel mellan forskare, fält och deltagare (Aull Davies 2009, 8). I 

det följande ska jag emellertid fokusera min egen forskarkropp, men inte som enskild aktör utan 

som medskapare.  

 Som lesbisk delar jag vissa erfarenheter med mina deltagare – detta betyder dock inte 

att jag och deltagarna tolkar upplevelserna på samma sätt. Det betyder heller inte att relationen 

mellan mig och deltagaren blir jämlik. Att använda den egna positionen eller framhålla den 

personliga erfarenheten som forskare leder inte oavkortat till en jämlik relation mellan forskare 

och deltagare: “[I]t is important to recognize that shared social statuses, for example shared 

gender, do not guarantee understanding or make possible a presumption of equality and 

associated openness in response” (Aull Davies 2009, 111). Jag tolkar detta som att maktrelationen 

forskare-deltagare står i vägen för att samtalet kan ske på lika villkor. Aull Davies menar dock att 

detta inte nödvändigtvis leder till en barriär i samtalet. Den intervjuade kan, som exempel, 

uppleva det värdefullt att bli lyssnad till oavsett vad (Aull Davies 2009, 111). Denna likhet som 

finns mellan mig och deltagarna är inte till synes uppenbar utan upptäcks först om jag delger detta 

i samtalet. Likheter förutsätter dock inte en lyckad intervju, det är till lika stor del teknik och 

samspel som är avgörande för intervjuns utfall (Aull Davies 2009, 123). Min ambition var att 
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hitta en balans mellan distans och närhet till deltagarna, ett samspel som varierade mycket 

beroende på intervjusituation. Innan och under intervjun försökte jag också, i största möjliga 

mån, att inkludera deltagarna i insikten om att vi tillsammans skapar den kunskap som ligger till 

grund för denna analys, och att kunskapen inte redan är något som existerar eller som jag ska 

samla in från dem (Thomsson 2011, 38). Detta tog jag upp i samband med att jag visade och 

inkluderade deltagarna i intervjuguiden. 

 

Disposition 

Analysen är indelad i tre tematiska delar: 1) Relationernas strukturer som redogör för deltagarnas 

erfarenheter av att lämna heterosexuella relationer och situationer och att omorientera sig mot ett 

lesbiskt liv och begär. Syftet med avsnittet är att studera hur heterosexualitet respektive lesbiskhet 

konstrueras i narrativen. Utöver detta kan avsnittet också sägas ha funktionen att situera och 

kontextualisera deltagarna. 2) Sexualiteters narrativ som utreder deltagarnas narrativ i berättelser 

om tid och rum, begränsningar och möjligheter, yttre förväntningar och identitetsformeringar 

kopplat till sexualiteter och benämningar. 3) Kroppars rörelser som undersöker hur deltagarnas 

relation till kroppen förändrats i samband med omorienteringen. Huvudsakliga ingångar i detta 

avsnitt är frihet och möjligheter, begränsningar och kroppsliga minnen samt sexuella praktiker.  
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2. Relationernas strukturer 
Detta avsnitt fungerar som en bakgrund, kontextualisering och situering av deltagarna. I och med 

att intervjusituationen baseras på att den intervjuade har erfarenhet av att ha levt med män så väl 

som kvinnor, kom samtalen inte bara att utgå från dessa erfarenheter utan också att direkt handla 

om omorienteringen – eller övergången som jag valde att benämna det i intervjusammanhangen. 

Jag valde att i intervjuerna benämna omorienteringen som en övergång för att undvika att bli 

teoretisk i samtalen, men också för att undvika laddade eller etablerade ord (som aktualiserar 

etablerade diskurser och narrativ). Ordval som jag, av detta skäl, undvek var bland annat ”när 

kom du ut”, ”när upptäckte du” och ”när insåg du”. I stället för att fråga detta bad jag alltså 

deltagarna att berätta om övergången. Jag frågade också deltagarna om de tyckte att övergång var 

ett bra ord för att beskriva deras erfarenhet, liksom jag poängterade att de var fria att byta ord 

eller problematisera ordet om de önskade. Att börja samtalet i denna ände, och diskutera ord och 

dess betydelse, visade sig vara en fruktbar början för att nå hur deltagarna själva uppfattar 

övergången och berättar om den.8  

 När jag bad de intervjuade att berätta om övergången var det många som valde att ta 

avstamp i begynnelsen av sina heterosexuella relationer. Dessa berättelser om det förgångna och 

det som varit kan med narratologiska perspektiv förstås som tillbakablickar eller 

efterkonstruktioner (Elliot 2005). I och med att intervjuerna varken hade karaktären av eller tolkas 

som livsberättelser kommer jag inte att förstå berättelserna i enlighet med det perspektiv som det 

kronologiska narrativet erbjuder, men jag ser att det finns jämförelsepunkter med livsberättelsen 

och de berättelser som kommit ur mina intervjuer. I en analys av kronologiska narrativ tittar 

forskaren på början, mitt och slut. Berättelserna som utgör mitt material påminner alltså om 

denna konstruktion, och det som jag inledningsvis kommer att fokusera på härnäst skulle således 

ur ett klassiskt narratologiskt perspektiv tolkas som början. Men eftersom att jag inte analyserar 

berättelserna som kronologiska skapelser, kommer jag att betrakta denna del av intervjun som ett 

skapande av en bakgrund utifrån vad Ahmed säger om bakgrund. Ahmed förklarar att bakgrund i 

ett fenomenologiskt sammanhang bör förstås som ”what explains the conditions of emergence or 

an arrival of something as the thing that it appears to be in the present” (Ahmed 2006, 38). För 

att ge ett exempel på hur bakgrund kan fungera i ett vardagligt sammanhang ger Ahmed ett 
                                                   
8 Att jag försökte undvika laddade eller etablerade ord kan emellertid tolkas som att jag gjort anspråk på en sorts 
neutral hållning i relation till deltagaren och samtalet, här vill jag understryka att detta inte är motivet. Jag är 
medveten om att jag som samtalsledare och tolkare av materialet också skapar ett narrativ, och min ambition är att – 
som här – vara transparent i detta (Elliot 2005). 
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exempel på en vardaglig händelse där bakgrund används: om jag skulle berätta en anekdot för en 

person alternativt om en person, tenderar den berättelsen också innehålla någon sorts 

bakgrundsinformation. Det gör att bakgrund är ”about ’what is behind,’ where ’what is behind’ 

refers to what is in the past or what happened ’before’” (Ahmed 2006, 38). Konceptet 

”bakgrund” blir i detta avsnitt användbart för att undersöka vad som händer med narrativet när 

deltagarna pratar om det som varit: de heterosexuella erfarenheterna. I det följande kommer jag att 

fokusera på vad som kan förstås som ett konstruerande av ”en bakgrund” i narrativen. Det 

innebär att deltagarnas berättelser om de heterosexuella relationerna och erfarenheter av att lämna 

män kommer att stå i fokus. Därefter följer ett avsnitt som fokuserar på vilka erfarenheter som 

deltagarna aktualiserar i samband med att de berättar om att leva med kvinnor respektive män. 

Avsnittet genomsyras av frågan: hur konstrueras heterosexualitet respektive lesbiskhet i 

deltagarnas narrativ? 

 
Om den heteronormativa linjen och att lämna män 
 

Jag gifte mig och fick barn för att man skulle göra det. [...] Det var liksom 
inga andra tänkbara alternativ. (Stina) 
 
Maja: För mig var det så att jag hittade en man som var ganska rolig och 
fördomsfri och lite okonventionell och jag tänkte ’honom står jag nog ut med’. 
Steget [att leva lesbiskt] var ganska stort att ta. [...] Så det var ju bara att försöka 
anpassa sig. 
ME: Var det så du tänkte? 
Maja: Jaa jag tyckte, jag kände liksom att ’den här killen kan jag tycka om’. 
[...] Det var mycket så att jag insåg att det skulle va mycket lättare, mamma 
skulle inte bli ledsen och… [...] Hon skulle kunna få lite barnbarn som hon 
längtade efter och hela det köret, så jag skulle väl ändå försöka ge det en 
chans. 

 
Flera av deltagarna ser på sina tidigare heterosexuella relationer – och bildandet av (heterosexuell) 

familj – som något de gjorde för att det var vad som förväntades av dem. Jag väljer att inleda detta 

avsnitt med utdrag från Stinas respektive Majas intervju för att de är representativa för en generell 

bild av hur heterosexualiteten framställs i materialet. Många av deltagarna pratar om och 

reflekterar kring en möjlig anledning till varför de inledde heterosexuella relationer från första 

början. Dessa reflektioner kommer i samband med att jag ber dem berätta om övergången, som i 

intervjusammanhanget alltså syftar på övergången från heterosexualitet till lesbiskhet. Att sortera 
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berättelsen i den ordningen gör att heterosexualiteten placeras i en sorts bakgrund till att förklara 

varför de senare lämnar de heterosexuella relationerna. På samma gång blir det också en berättelse 

om hur de (först) blev heterosexuella.  

 I citatet från Stina framkommer att det enda tänkbara alternativet var att hon som kvinnligt 

subjekt skulle orientera sig mot ett manligt objekt, och därmed mot ett äktenskap och 

familjebildning inom den heterosexuella relationen. Det är en riktning mot den heteronormativa 

linjen (Ahmed 2006, 85), och det var också den hon följde. Maja berättar att hon redan som 

tonåring visste att hon var lesbisk, men det var otänkbart att leva lesbiskt då och i jämförelse 

framstod det heterosexuella livet som ”lättare” eftersom att det var vad som förväntades av henne. 

Då kunde hon bland annat, som hon lyfter i citatet ovan, också uppfylla förväntan om att ”ge” 

sina föräldrar barnbarn. Detta kopplar till vad Ahmed pratar om gällande den förväntade 

livslinjen; att den sträcker sig långt längre än inom individens egen livslinje och går in i och 

förlänger släktband, som i sin tur genererar en förväntan på att exempelvis föra vidare arv (Ahmed 

2006, 86). Maja och Stina tillhör två av studiens äldsta deltagare, och det syns till exempel i hur 

de pratar om heterosexualiteten som det enda tänkbara alternativet. I de yngre deltagarnas 

berättelser är just detta inte lika framträdande. Däremot riktar de yngre deltagarna fokus på hur 

heteronormativiteten fungerar som obligatorisk och normerande kraft.   

 

Jag har ju fortfarande väldigt svårt att tänka mig att jag inte ska ha familj 
tillsammans med en man, och det kan jag tycka är ganska begripligt men också 
lite sorgligt liksom att... Men det kanske är 28-27 års ackumulerande 
dagdrömmar om en familj, ja men någon idé om äktenskap eller så, och det har 
alltid varit jag och en man. Även om min verklighet inte alls ser ut så, så är det 
väldigt svårt att sudda ut dom. Jag har svårt att... Ja men riktigt förstå att jag 
kanske kommer behöva fundera på liksom ’vem kan donera sperma’ eller ja, 
den typen av frågor har inte riktigt med mig att göra... [...] Oftast tänker jag att 
det nog är för att jag aldrig har övat på att dagdrömma om det, och det finns 
inga förebilder... Jag vet inga som har den erfarenheten. (Lisa)  

 

Lisa är studiens yngsta deltagare. Vid tillfället för intervjun har hon varit tillsammans med sin 

flickvän i lite mer än ett år. Lisa säger att hennes dagdrömmar inte stämmer överens med hennes 

verklighet; hon är tillsammans med en tjej, men föreställer sig att hennes framtida familj ska 

utgöras av henne tillsammans med en man. Hon tolkar själv det som att det är ett resultat av en 

lång tids dagdrömmar som lett till att det är ”svårt att sudda ut” de drömmarna. Detta citat 

exemplifierar på vilket sätt den heteronormativa linjen kan uttryckas i ett subjekts 
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framtidsvisioner, och därmed ”äga” tankar om vem som kan utgöra familj samt vilka som kan 

ingå äktenskap. När hon säger att det är ”svårt att sudda ut” drömmarna ger det sken av att det 

verkligen är en bild det handlar om. Det är en upptrampad stig med så tydliga fotspår att det är 

möjligt för Lisa att kroppsligt placera sig själv i den framtidsbilden. Att det är den dominerande 

bilden (och linjen) blir också tydligt när Lisa pratar om att hon inte ”övat på att dagdrömma om 

det” och att hon inte har några tillgängliga representationer av icke-heterosexuella framtider.  

 I utdraget från intervjun med Maja, som jag inledde detta avsnitt med, framställs den 

heterosexuella vägen på många sätt som den lättaste att följa, vilket kan ses som ett uttryck för 

den upptrampade stigen. Jag ser att detta hänger ihop med vad Lisa också beskriver; det handlar 

inte bara om att det är en upptrampad stig utan också om att det är en bekant stig. Bekanta 

företeelser kan framkalla känslor av tillhörighet eller trygghet, vilket Josefin pratar om i relation 

till heterosexualiteten. När jag träffar Josefin tar hon, liksom många av de yngre deltagarna i 

studien, avstamp i sitt feministiska engagemang och lhbtq-sammanhang för att berätta om 

övergången. Hon bodde tillsammans med sin före detta pojkvän när hon började arbeta på en 

plats som var tydligt lhbtq-kodad. I och med den arbetsplatsen kom hon in i en bekantskapskrets 

som framför allt utgjordes av queera och lesbiska personer. Och det var i samband med det som 

hon började reflektera kring heterosexualitet: 

 

Jag kände liksom motvilja inför det [heteronormativa], även om det var det 
som jag hade gjort hela livet. Det kändes väldigt hemtamt och tryggt för då 
vet man ju vad folk förväntar sig... Då behöver man inte möta något 
motstånd. (Josefin) 

 
Josefin beskriver hur hon började känna motvilja inför heteronormen, men att dessa känslor också 

blandades med känslor av trygghet eftersom att det var vad hon ”gjort hela livet”. Ord som 

”hemtamt” och ”tryggt” blir således synonymt med att fortsätta följa linjen. Det inbegriper också 

en omgivnings förväntningar, och en omgivnings eventuella motstånd till icke-heterosexuellt 

begär och liv.  

 I både Lisa och Josefins berättelse finns en tydlig koppling till den strukturella kraften i 

heteronormativiteten. I Lisas fall handlar det om vad som är möjligt att dagdrömma, fantisera och 

längta efter i form av tänkbara framtida familjekonstellationer. I Josefins fall handlar det om att 

inte avvika från (den rätta) linjen, inte bara för att det är den som redan på ett tydligt sätt är 

markerad, utan också för att det är den hon förväntas (fortsätta) ta. Båda exemplen rör slutmålet 

den heterosexuella situationen och handlar om att följa den heteronormativa linjen (Ahmed 2006).  
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 Att det uppstår ambivalenta och komplexa känslor inför heterosexualiteten kan tolkas som 

ett resultat av motstridiga känslor grundade i följande: å ena sidan utgör den heteronormativa 

linjen en känsla av trygghet – det är bekant, det är vad som förväntas och förebilderna för ett 

heteronormativt liv är oändliga eftersom de återskapas om och om igen. Å andra sidan präglas 

deltagarna av en medvetenhet om den maktobalans som existerar mellan kvinnor och män som 

reproducerar och reproduceras inom heteronormativiteten. Det är möjligt att se att deltagarna 

speglar sig i just det sistnämnda, vilket jag ämnar fördjupa härnäst. 

  

Jag var obekväm, jag var osäker. Nu är jag bekväm, nu är jag säker på vad jag 
tycker, vad jag vill. (Stina) 

 

Genom Stinas berättelse är det möjligt att särskilja bekväm och trygg genom att urskilja var dessa 

känslor uppstår. När Josefin pratar om trygghet tolkar jag det som att tryggheten består av att 

följa den förväntade heteronormativa linjen. Den utlovar också i sin tur särskilda förmåner som 

skulle kunna leda till bekvämlighet och trygghet i form av att särskilda och framför allt bekanta 

objekt blir ”inom räckhåll” (Ahmed 2006, 14 ff). Medan det är den heterosexuella relationen som 

kan frambringa känslor av obekvämhet. När en person inte kan eller inte vill uppfylla de 

förväntade praktiker, uppgifter och händelser som ingår i att följa den heteronormativa linjen kan 

känslor av motvilja eller obekvämhet uppstå. Känslor av olycka kan också komma av 

misslyckandet att bli lycklig med den linje som en följer (Ahmed 2010). Stina pratar till exempel 

om att hon under sitt 20 år långa äktenskap upplevde sig ha en ”lågintensiv depression”. 

 

Jag kan ju tänka så här att hela mitt liv då, när jag var gift och så, har jag alltid i 
mina tankar haft ett sido-liv. Jag har haft ett spår bredvid, även om jag aldrig 
gjort någonting av det. [...] Det är som att jag har haft en liten... Ja en sido-fil där 
jag hade mitt eget utrymme och hela tiden tänkte ’det här är inte det jag ska göra, 
jag ska göra någonting annat en annan gång, det kommer att komma någonting 
annat’. Och jag kan ibland tänka att hela det livet var en lågintensiv depression. 
Jag har aldrig sökt [hjälp] för depression, aldrig tänkt mig själv att ’jag är 
deprimerad’, men ändå så tänker jag att hela det livet var [en] lågintensiv 
depression som fanns precis hela tiden. (Stina) 

 

Det är intressant att Stina säger att hon under hela äktenskapet hade ett sido-liv som hon 

uppfattar som en sido-fil. Jag vill här ta vara på Ahmeds metaforer för att förstärka vad Stinas citat 

innehåller. Stina tecknar en bild av detta sido-liv som ett slags sidospår till huvudvägen; den 

heteronormativa linjen och den upptrampade stigen. På sidospåret har hon haft sitt ”eget 
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utrymme” som fått fyllas med visioner och tankar om vad hon egentligen vill göra. Ahmed 

förklarar att ansatsen att följa en linje inte är en fråga om att med enkelhet följa den upptrampade 

stigen, vilket blir tydligt i Stinas berättelse. Det är en process som kräver energi och som tar tid 

och kraft. Det är också en del av varför det är svårt att ”gå tillbaka” eller annorlunda uttryckt; att 

ångra sig och vilja vända om, avvika eller ta en ny väg (Ahmed 2006, 17). Att följa en linje kan 

alltså ses som en investering: ”if we follow this line, then ’this’ or ’that’ will follow” (Ahmed 2006, 

17). Detta är också starkt kopplat till konceptet om lycka som ett imperativ, vilket Ahmed menar 

blir ett löfte av att göra rätt val i livet, men också att lycka är försäkrat dem som redan gjort eller 

valt rätt (Ahmed 2010). Problemet med detta är att själva idén om att vissa objekt eller riktningar 

utlovar lycka är att objektet eller riktningen redan innan ”mötet” med den förväntas ge lycka. 

Som om objektet i sig redan är värderat med lycka (Ahmed 2010, 576). Detta hakar på många 

sätt in i Stinas berättelse. När jag frågar Stina vad hon tror gjorde henne olycklig i äktenskapet 

svarar hon: 

 

Det var alltihopa, jag var inte mig själv, jag var inte med rätt person, jag uttryckte 
mig inte som den jag egentligen ville vara. [...] Jag tycker själv att jag levde ganska 
fegt, att det är en feghet, att jag borde liksom ha gjort någonting åt det här 
mycket, mycket tidigare. (Stina) 

 

Ahmed förklarar att tanken om att en viss väg och ett visst liv ska frambringa lycka är det som 

initialt kan påverka en till att ta den vägen. Men om lycka inte är vad som upplevs när de så 

kallade ”milstolparna” på vägen dit uppnås, kan det resultera i en sorts dubbelbestraffning som 

spänner över flera punkter. Det finns en förväntan i att vägen ska göra en lycklig vilket i sig blir 

ett misslyckande ovanpå det som redan gör en lycklig: ”If happiness is what allows us to reach 

certain points, it is not necessarily how we feel when we get there” (Ahmed 2010, 585). Risken 

att känna att en lever någon annans liv är stor eftersom att det handlar om ”going the same way 

others are going” (Ahmed 2010, 585, se också Jensen 1999, 47 ff). Stina säger uttryckligen att 

hon inte var sig själv och att hon inte uttryckte sig som den hon ”egentligen ville vara” – vilket 

appellerar till vad Ahmed beskriver som roten till desorientering och känslan av att följa en linje 

för att det är vad som förväntas av en (Ahmed 2006; Ahmed 2010). När Stina berättar om när 

hon till sist valde att avvika från linjen, beskriver hon det som följande: 

 

Jag kom till en punkt där jag måste ändra livet, helt enkelt. Och min anledning 
till att skilja mig var att jag ville vara fri. Det var inte så att... Jag sa aldrig nåt till 
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nån just då i det läget när jag skilde mig, att jag gör det här för att jag vill träffa 
kvinnor i stället, så var det inte, utan jag ville vara fri helt enkelt först och 
främst. (Stina) 

 

Även om Stina under en längre tid känt till sitt lesbiska begär är det alltså inte det som hon i 

första hand ser som motivet till att hon lämnade sin dåvarande man. Hon förklarar att hennes 

frihetslängtan var grundad i en vilja att lösgöra sig från äktenskapet eftersom att hon upplevde att 

hennes plats i det var för trång och begränsande. I enlighet med Ahmeds tanke om bakgrund, går 

det alltså att förstå Stinas berättelse som en del av ett narrativ som placerar heterosexualiteten i 

bakgrunden. Bakgrunden till att Stina omorienterade sig verkar alltså vara att hon upplevde att 

heterosexualiteten på olika sätt fängslade henne. Att Stina förklarar att skilsmässan inte hade 

något med det lesbiska begäret att göra, gör att friheten inte står i direkt parallellitet till det 

lesbiska livet. Däremot får narrativet funktionen att förklara heterosexualiteten som begränsande, 

och lesbiskheten därefter – vilket jag kommer fördjupa under nästa rubrik. 

 Ett annat motiv som uppstår i deltagarnas berättelser om att lämna män är sprickor i den 

heterosexuella relationen. Karin specificerar inte vilka problem hon och hennes exman hade, men 

berättar att de länge strävade efter att ”hålla ihop” trots att deras äktenskap hade försämrats under 

en längre tid. 

 

Jag och min dåvarande man, vi hade under ganska många år inte haft ett 
jättebra äktenskap, men vi var ändå vänner och utgångspunkten var ju att ’jaa 
men vi ska väl fortsätta vara gifta för det ska man vara, vi har ändå barn ihop 
och sådär och vi trivs ju ändå ganska bra...’ (Karin) 

 

Karin förklarar här att ”utgångspunkten” var att ”fortsätta vara gifta för det ska man vara” vilket 

jag tolkar som ett uttryck för vikten av att fortsätta anpassa sig till normen att vara man och 

hustru till döden skiljer dem åt (Ahmed 2006). Detta blir ett exempel på hur kraften i 

förväntningen om att fortsätta följa linjen kan manifestera sig i kroppar och liv, trots att livslinjen 

inte fungerar. Liksom Karin, berättar Lena om ett heterosexuellt äktenskap som försämrats under 

en längre tid. I Lenas berättelse är det i synnerhet föräldraskapet som blir en sorts utgångspunkt 

för hur hon berättar om övergången.  

 

Vi hade blivit föräldrar och jag insåg att när man blir förälder så måste man vara 
beredd att släppa ganska mycket av det som man vaktat tidigare, man behöver 
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göra en förändring i livet och ställa en annan skyddslös människa först, och jag 
var den enda i det förhållandet som tyckte att det var viktigt. (Lena) 

 

I detta citat blir jämställdhetsproblematiken centralt för varför Lena upplevde att hon levde i ”ett 

heterosexuellt äktenskap som började halta en del”. Här är det tydligt att Lena kände att det 

största ansvarstagandet kom från henne, och att det gemensamma ansvarstagandet som ett delat 

föräldraskap innebär inte uppfylldes av pappan till hennes barn. 

 När jag närmade mig materialet blev det uppenbart att det de intervjuade delger om sina 

erfarenheter av relationerna inte är endimensionellt: heteronormativiteten verkar på en strukturell 

nivå – och är närvarande oavsett om de är i en heterosexuell eller lesbisk relation – medan 

erfarenheterna från de heterosexuella respektive lesbiska relationerna utgör erfarenheter på en 

individuell nivå. Samverkan mellan individ och struktur är emellertid omöjlig att fullständigt 

hålla isär, men jag vill betona att deltagarnas berättelser rör sig mellan dessa dimensioner när de 

pratar om relationerna. Anledningarna eller motiven till att omorientera sig i en lesbisk riktning 

är olika för deltagarna, och konstrueras olika i narrativen. Gemensamt är att de grundar sina 

berättelser i, vad jag tolkar, som en känsla av att den heteronormativa linjen skaver – och en 

medvetenhet om den heteronormativa kraften i samhället. När deltagarna berättar för mig om 

omorienteringen, och tar avstamp i heterosexualiteten på olika sätt, konstrueras ett narrativ där 

det heterosexuella kan sägas ”placeras i bakgrunden”. I detta har jag identifierat att det sker två 

saker: det första är att det skapas en berättelse om hur de (först) blev heterosexuella, genom att 

förklara att heterosexualiteten dels var det enda alternativet, dels den enklaste vägen, men också 

det bekanta och det hemtama. Det andra är att heterosexualiteten, följt av nyss beskrivna 

karaktäristiska, också beskriv som obekvämt, som något som framkallar motvilja och olycka, som 

begränsande och som ojämställd – som jag bland annat kommer att utveckla härnäst. 

 
Om att leva med kvinnor: en lesbisk utopi? 
Det finns en föreställning om den lesbiska utopin som är aktiv både inom och utom communityt.9 

Idén bygger på att en relation mellan två kvinnor är frigjord den samhälleliga maktstrukturen 

                                                   
9 I svensk populärkultur är boken Liten handbok i konsten att bli lesbisk av Mian Lodalen och Matilda Tudor (2014) 
ett konkret exempel på hur föreställningen om den lesbiska utopin existerar inom communityt. Lodalen och Tudor 
driver en tes, baserad på empiri och statistik, att heterosexualitet är negativt för kvinnors hälsa, ekonomi, njutning, 
karriär och livskvalité. Boken tar avstamp i författarnas erfarenheter av att deras heterosexuella vänner ofta uttrycker 
en önskan att vara lesbiska. Handboken har konkreta tips på hur den heterosexuella kvinnan ska bli lesbisk för att nå 
”flatornas förlovade land”.  
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mellan kvinna-man där kvinnan är underordnad mannen, liksom den bygger på idén om att det 

finns en inneboende ömhet hos kvinnor (varför exempelvis våld ofta osynliggörs i relationer 

mellan kvinnor). 10  Tidigare forskning i ämnet jämlikhet mellan (samkönade respektive 

heterosexuella) par har visat att lesbiska par upplever sig mer jämlika än heterosexuella, liksom de 

lesbiska paren generellt har en starkare känsla av jämlikhet (Norberg 2009). Forskning på ämnet 

har också visat att samkönade par å ena sidan förhåller sig till heteronormativa idéer om hur 

relationer ska se ut (monogama och tvåsamma), och å andra sidan förklarar heterosexuella par 

som antiförebilder, med bland annat motiveringen att den heterosexuella relationen beskrivs som 

ojämställd (Norberg 2009; Weeks, Heaphy & Donovan 2001).  

 Mitt material har beröringspunkter med dessa identifierade diskurser om (upplevd) 

jämlikhet i den lesbiska relationen och ojämställdhet i den heterosexuella relationen. Under 

intervjuerna pratade jag och deltagarna om skillnader och likheter gällande att leva med män 

respektive kvinnor. För de som har erfarenhet av samboliv med både män och kvinnor kom 

samtalet ofta att handla om arbetsfördelning och uppgifter i hemmet.  

 

I relation till mitt ex[kille] blev alla våra... Vad vi gjorde så könat, om du gör 
det och jag gör det här då är det en könad uppdelning och det var väldigt 
jobbigt att man måste liksom... Hur skapar vi en jämställd relation på det sättet? 
Medan med min fru så blir vi inte... Relationen är inte könad på samma sätt, så 
våra olika aktiviteter blir inte så här ”ja men okej du gör dom mer feminint 
liksom kvinnokodade och jag gör dom manskodade”… Man behöver inte tänka 
så mycket kring det, det kan ju vara en ojämlik uppdelning av till exempel 
hushållssysslor men dom blir inte könade så man kan låtsas som ingenting, hur 
man tänker kring den relationen. (Sam) 

 

Vidare berättar Sam att hon i efterhand upplever att den relation hon hade med sitt ex var mer 

eller mindre ”lika” jämlik som den hon har med sin nuvarande fru. Sam uttrycker att det fanns 

svårigheter att göra den heterosexuella relationen jämställd för att den har mycket tydligare 

kopplingar till (maktstrukturer gällande) kön. Förväntningar på och föreställningar om vad som 

är kvinnligt respektive manligt kodade uppgifter inverkar på känslan av hur jämlikt det är baserat 

                                                   
10 I Woman-to-Woman Sexual Violence ringar Lori B. Girshick (2009) in uppkomsten av myten om den lesbiska 
utopin för att kunna nyansera bilden. Girshick menar att mytbilden bör förstås genom att kontextualisera 
osynliggörandet av lesbiska som skett historiskt och strukturellt dels genom statlig illegitimitet, dels som en 
konsekvens av den obligatoriska heterosexualiteten. Detta har framdrivit ett community sammanhållet baserat på 
föregående anledningar. Detta har skapat en känsla inom communityt av att lesbiskheten är en ”act of resistance”. 
Girshich poängterar att hon inte vill förringa den återhämtande kraften och stödet som finns inom communityt – då 
det på många sätt är en frizon från homofobi, och utgör en känsla av tillhörighet.  
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på vem det är som gör vilken uppgift – och här får således partnerns könsidentitet betydelse. I 

samtalet med Josefin uppstår liknande tankegångar: 

 

Vad gäller att leva ihop som sambo tycker jag på ett sätt tyvärr att det nästan 
inte är någon skillnad alls. Jag hade, med massa heterosexuella 
samboerfarenheter i bagaget, kanske tänkt att det skulle funka på ett annat sätt. 
Och bitvis gör det ju det, man slipper en typ av könsmakthierarki och förhålla 
sig till den i hemmet. Samtidigt är ju personer personer, och man funkar på 
olika sätt. Jag har precis samma problem i vardagen som jag hade med tidigare 
sambos, förutom att dom inte är killar och det är skönt på nåt sätt att den delen 
är borta. Att man inte kan härröra det till kön är skönt tycker jag, det förändrar 
ju på nåt sätt maktrelationen i hemmet eller i relationen. Samtidigt står man 
inför samma vardagliga situationer eller samma disk- och städproblem eller vad 
fan det kan vara oavsett vem man lever med. Men att inte behöva förhålla sig 
till den där heterosexuella matrisen, det gör ändå nåt. Jag upplever en större 
frihet i relationen ändå, i den lesbiska relationen jämfört med heterosexuella 
relationer. Om man kokar ner det till vad det egentligen består i så har jag svårt 
att avgöra det, men jag tror att det handlar om strukturen på nåt sätt. Det 
känns som att taket är mer öppet när jag lever i en lesbisk relation. (Josefin) 

 

Josefin säger att den lesbiska relationen ”bitvis” fungerar på ett annat sätt för att ”man slipper en 

typ av könsmakthierarki” och att ”förhålla sig till den i hemmet”. Samtidigt uttrycker Josefin att 

hennes förväntningar om att det i den lesbiska relationen skulle ”funka på ett annat sätt” inte helt 

motsvarades, eftersom att hon upplever att när det kommer till vardagliga problem som rör disk 

och städ handlar om att det är personer som ”funkar på olika sätt”. Det finns en tvetydighet i 

Josefins berättelse om detta, eftersom hon också lyfter befrielsen i att det i den lesbiska relationen 

inte går att ”härröra” problemen till kön, vilket var tydligare i hennes tidigare heterosexuella 

relationer. Josefin uttrycker att det är en ”större frihet” i relationen, hon säger också att hon har 

svårt att ”koka ner det till vad det egentligen består i” men tror att det handlar om strukturer och 

en känsla av att ”taket är mer öppet” i en lesbisk relation. Denna rumsliga metafor ger en bild av 

att den motsatta relationen, det vill säga den heterosexuella, har ett mer fixerat tak. Jag vill spela 

vidare på den här bilden i ett försök att utröna vad både Sam och Josefin har uttryckt om 

sambolivet med män respektive kvinnor. Den heterosexuella relationen framställs som en 

fyrkantig låda med bestämda linjer och ett begränsat utrymme, medan den lesbiska relationen 

framställs stå utan både riktlinjer och mallar att gå efter. Denna bild är som jag kommer att visa 

återkommande i andra teman, särskilt i avsnittet Kropparnas rörelser. Den fyrkantiga lådan skulle 

alltså kunna ses som ett annat sätt att uttrycka vad den heteronormativa linjen beskriver. Om 
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”taket är mer öppet” i den lesbiska relationen för att hon inte behöver ”förhålla sig till den där 

heterosexuella matrisen” som Josefin uttrycker det, blir den fyrkantiga lådan en bild för hur kön 

styr vad som är möjligt att göra i de respektive relationerna. Det är intressant att Josefin pratar om 

den heterosexuella matrisen, eftersom att Butlers modell tydligt markerar linjerna mellan kön, 

genus och begär på ett sätt som skapar just en fyrkantighet (Butler 1990).   

 Att den lesbiska relationen tycks stå utan strukturer är något som Lena, likt Josefin, också 

tar upp: 

 

Jag behöver inte finna mig i nån sorts underdånighet som ligger... Kvinnlig 
underdånighet faktiskt, alltså det finns egentligen inte lika mycket strukturer 
som bestämmer hur man lever i ett lesbiskt sammanhang, i ett heterosexuellt 
sammanhang där finns det en struktur, han tjänade mer, jag skulle stanna mera 
hemma. (Lena) 

 

Lena lyfter att det handlar om hur yttre faktorer ser ut: att hennes exman tjänade mer och att hon 

stannade hemma i större utsträckning återspeglar den traditionella strukturen som står till grund 

för ojämställda förhållanden mellan kvinnor och män i samhället i stort. I den lesbiska relationen 

säger Lena, liksom Josefin, att dessa strukturer inte bestämmer hur relationen ska se ut eller hur 

uppgifter ska fördelas eftersom att den lesbiska relationen inte berörs av dessa strukturer på 

samma sätt som den heterosexuella relationen gör. Vidare säger Lena: 

 

Om jag gör saker eller inte gör saker, så är det inte för att jag är kvinna utan för 
att jag är individ, det är stor skillnad. (Lena) 

 

Detta återkopplar till vad hon sa i det längre utdraget ovan, att hon inte behöver finna sig i en 

”kvinnlig underdånighet” inom den lesbiska relationen. I samtliga exempel som jag hittills 

refererat till är det tydligt att deltagarna fokuserar på hur (de lesbiska respektive de heterosexuella) 

relationerna förhåller sig till könsmaktstrukturer.11 I exemplen från de heterosexuella relationerna 

tillskrivs könsmaktstrukturen agens så till vida att de som utgör (den heterosexuella) parrelationen 

                                                   
11 Jag vill poängtera att begreppet könsmaktstruktur har en problematisk karaktär eftersom att det inte är flexibelt och 
lämnar ett begränsat utrymme för variation. Jag använder begreppet här för att återspegla materialet och för att 
poängtera att det är just strukturer om kön som deltagarna här fokuserar på. Josefin säger ”könsmaktshierarki” men 
jag väljer att säga könsmaktstrukturer eftersom att flera av de intervjuade benämner strukturer. Min tolkning av 
begreppet vilar på Nina Lykkes ordlista i Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift (2009) 
där hon beskriver könsmaktsordningen som följande: ”hänvisar till de maktstrukturer som skapar sociokulturell 
olikhet mellan män och kvinnor samt de samhälleliga mekanismer som upprätthåller könshierarki (Lykke 2009, 
224). 
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tycks bli maktlösa inför strukturen, medan det i exemplen från de lesbiska relationerna framträder 

en stark föreställd avsaknad av könsmaktstruktur, vilket genererar känslor av frihet. Detta 

identifierar jag är centralt i flera av deltagarnas narrativ i berättandet om lesbiska respektive 

heterosexuella relationer. Huruvida det är möjligt att särskilja kön från sexualitet är emellertid en 

långtgående diskussion bland feministiska teoretiker.12 Jag ämnar inte fördjupa mig i detta, men 

jag vill påminna om att min studie bär en förståelse som är hämtad från Butlers tankemodell i 

konstruerandet av den heterosexuella matrisen: att kön och begär, eller genus och sexualitet, inte 

går att särskilja i upprättandet av exempelvis maktstrukturer som rör kön, men också sexualitet 

(Butler 1990). Det sätt på vilket jag har separerat kön och sexualitet är alltså en återspegling av 

hur deltagarna tillskrivit könsmaktstruktur en särskild makt i narrativen, varför jag plockat upp 

detta.  

 När deltagarna pratar om strukturer är det alltså framför allt könsmaktsordningen som 

aktualiseras, vilket gör att andra strukturer som kan ligga till grund för ojämlikhet kvinnor 

emellan osynliggörs (exempelvis frågor om klass, ras, funktionalitet, ålder). Detta återspeglar en av 

grundsatserna i myten om den lesbiska utopin: att lesbiska relationer står utan maktstrukturer. De 

allra tydligaste konsekvenserna av denna idé är osynliggörandet av våld i (samkönade) 

parrelationer, vidare kan även konsekvenser av vad jag vill kalla dold ojämlikhet uppstå. Även om 

deltagarna inte tar upp våld, känslor av ojämlikhet eller liknande, så vill jag här alltså markera det 

som inte sägs genom att påvisa hur det hör ihop med diskursen om den lesbiska utopin.13 

 

Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt har jag undersökt hur heterosexualitet respektive lesbiskhet konstrueras i 

deltagarnas narrativ. Inledningsvis diskuterade jag hur deltagarna berättar om omorienteringen 

från heterosexualitet till lesbiskhet, genom att bland annat visa att deras narrativ tar avstamp i att 

berätta om hur de (först) blev heterosexuella. Detta berättas genom att förklara heterosexualiteten 

som obligatorisk och som det enda alternativet. I deltagarnas narrativ placeras heterosexualiteten 

också i en sorts ”bakgrund” vilken den lesbiska relationen återges mot (Ahmed 2006). Motiven 

till att lämna män förklaras genom att hänvisa till sprickor i det heterosexuella äktenskapet, 

känslor av begränsningar och obekvämhet kopplat till maktstrukturer om kön. Vidare diskuterar 

                                                   
12 Se exempelvis Tiina Rosenbergs översikt av Judith Butler respektive Gayle Rubins ståndpunkter gällande att 
särskilja kön och sexualitet i L-ordet 2006, s. 19. 
13 Att deltagarna främst fokuserar strukturer om kön och sexualitet skulle emellertid kunna härledas till studiens 
fokus och vad de upplevde var möjligt att ta upp i intervjun.  



 

 36 

jag, med en ambition att nyansera bilden av den lesbiska utopin, hur detta kontrasteras till den 

lesbiska relationen. På ”andra sidan” det heterosexuella verkar det finnas en (upplevd) frihet. 

Vidare ser jag att idén om frihet utgör ett genomgående tema i deltagarnas berättelse i det att det 

inte endast handlar om att de inte längre lever med män, utan att de lever med kvinnor. 

Diskursen om jämställda relationer utgår generellt från relationen man-kvinna. I den lesbiska 

relationen tycks denna diskurs inte vara överförbar eftersom att kvinna-kvinna står utanför den 

heterosexuella logiken. Det är möjligt att se att detta återspeglas i deltagarnas narrativ, samtidigt 

som den lesbiska relationen förhåller sig till (och jämför sig med) den tidigare heterosexuella 

relationen och heteronormativitet. Den lesbiska relationen kan, utifrån deltagarnas narrativ, 

således tolkas som fri i det att de förklarar att den står utan riktlinjer och utan ”direkt” koppling 

till heteronormativa strukturer, men i synnerhet könsmaktstrukturer.  
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3. Sexualiteters narrativ 
Om jag i det föregående avsnittet främst fokuserade praktiska och vardagliga exempel av att leva 

med män respektive kvinnor, ska jag i det följande fördjupa mig i hur deltagarna formulerar sig 

själva i relation till sexualiteter och benämningar.  

 Berättande om sexualiteter, begär och identitetsformationer av olika slag är centralt i mitt 

material. Att berätta kan förstås som ett sätt att organisera erfarenheter, varför berättande alltid 

skapas retroaktivt (Elliot 2005; Hammersley & Atkinson 2007, 224 ff). Detta om berättande är, 

som tidigare nämnts, en grundförståelse i min studie tillika min ansats till att tolka och förhålla 

mig till materialet. I det följande kommer jag att fokusera en typ av berättande som är centralt i 

tillgängliga narrativ för lhbtq-personer: komma-ut-berättelsen. Jag vill börja med att ge en 

överblick och teoretisk inblick i begreppet ”komma ut”. Att för första gången berätta för någon 

att en inte lever heteronormativt förknippas ofta med föreställningen om ”att komma ut” eftersom 

det normativa är det förväntade (Rosenberg 2002; Lundahl 1998; Göransson 2012). Detta 

stämmer förvisso inte för alla – om ens kropp och/eller könsuttryck inte passerar för vad som 

inom den aktuella kulturen är normativt, kan en redan innan språkliga utbyten tolkas som 

avvikande. De allra flesta lhbtq-personer förväntas emellertid ha en komma-ut-berättelse som 

beskriver en avgörande punkt i livet. I Materialiserade sexualiteter (2012) skriver Göransson att 

”[k]raven på att komma ut har [...] genererat narrativ med vilka människor kan förstå sig själva 

och samkönade begär” (Göransson 2012, 16). Komma-ut-narrativet är alltså inte endast brukligt 

för att göra sig begriplig inför omvärlden, utan används också för att begripliggöra sig själv – för 

sig själv.  

Vidare hör idén om att ”komma ut” ihop med bilden av den symboliska garderoben och 

föreställningen om att en person har dolt sitt sanna jag i den. Garderoben bör inte förstås som ett 

resultat av homosexualitet, utan som ett symtom på obligatorisk heterosexualitet (Sedgwick 

1993). Garderobsmetaforen fick politiskt genomslag inom aktivistiska sammanhang i USA i 

slutet av 60-talet när uppmaningar om att ”komma ut” blev en slagkraftig paroll (Rosenberg 

2002, 93). Hur garderobbilden fungerat, förtryckande som befriande, har Eve Kosofsky Sedgwick 

skrivit om i Epistemology of the Closet (1993). I Epistemology of the Closet granskar Sedgwick den 

dikotoma relationen som heterosexualitet och homosexualitet tillskrivits, med kritik mot att den 

binära förståelsen av sexualitet skapar ett begränsat utrymme för sexualiteter. Genom att studera 

vad bilden av garderoben har för betydelse är det möjligt att se hur dikotomipar som synlig-

osynlig, öppen-dold och offentlig-privat fungerar i strukturer om sexualiteter (Sedgwick 1993). 
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Just öppenhet och döljande är två bärande motsatser som ofta aktualiseras i diskurser kring lhbtq-

personer (Göransson 2012, 14). Öppenhet har historiskt haft positiva verkningar både i politiskt 

påverkansarbete och för individer.14 Inuti idén om öppenhet existerar också tanken om att det 

finns något dolt. Att vara öppen är starkt förknippat med ”att komma ut”. Med detta aktualiseras 

alltså föreställningar om öppenhet respektive döljande att det finns en (1) sann sexualitet och att 

den antingen är homosexuell eller heterosexuell. Diskursen om öppenhet i en lhbtq-kontext är 

dominerande även idag, men synen på sexualiteter har förändrats och andra narrativ för att 

begripliggöra sig själv har blivit tillgängliga, till exempel queera narrativ. Traditionellt sett 

ifrågasätter queerteorin sexuella definitioner liksom den belyser görandet av identitetsformeringar 

genom sitt kritiska perspektiv på det normativa (Rosenberg 2002). Butler skriver: ”As much as 

identity terms must be used, as much as ’outness’ is to be affirmed, these same notions must 

become subject to a critique of the exclusionary operations of their own production” (Butler 

2011, 173). Butler menar alltså att det är lika oundvikligt att använda identitetsbenämningar som 

det är viktigt att kritisera dem, vilket ringar in vad jag kommer att fokusera i det följande. 

 Inledningsvis kommer jag att utreda hur deltagarna förhåller sig till diskursen om öppenhet 

med särskilt fokus på komma-ut-narrativet. Därpå följer ett avsnitt som berör begränsningar och 

möjligheter kopplade till tid och rum, där omgivning och ålder är centralt. Den sista delen av 

avsnittet handlar om deltagarnas relation till ordet lesbisk, språkets otillräcklighet och hur detta 

hänger ihop med samtida representationer av ordet lesbisk och queerbegreppets inverkan på 

sexualitetsdiskurser. 

 
Om att berätta: komma ut eller komma hem 
När jag närmade mig materialet reflekterade jag kring de ordval och termer som jag och 

deltagarna använde oss av under intervjun. Som jag tidigare har nämnt var jag mån om att 

undvika etablerade ord eller begrepp, där jag framhävde att just komma ut är ett exempel på 

begrepp som jag aktivt valde att inte använda. I praktiken bör detta inte ha ”hindrat” deltagarna 

att själva använda ordet, även om jag kan ha haft inflytande gällande ordval i mitt medskapande 

av deras berättelser.  

                                                   
14  Se Hanna Hallgren När lesbiska blev kvinnor. När kvinnor blev lesbiska (2008) för en historisk överblick av hur 
”öppenhet” och ”att komma ut” blev en strategi i Sverige under 70-talet, både för att det uppstod minoritetsstatus 
och för att det existerade subkulturer ”att komma ut i”. (Hallgren 2008, 205) 
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 I Lesbisk identitet (1998) undersöker Lundahl hur de lesbiska och bisexuella kvinnorna hon 

intervjuar ”utgår från, resonerar kring och förklarar kön/genus och sexualitet, som uttryck för 

något autentiskt i individen” (Lundahl 1998, 10). Lundahl fokuserar bland annat på hur 

livshistorien konstrueras ”som en berättelse om framträdandet av det autentiska, hur barndomen 

beskrivs i retrospektiva termer” och ”hur öppenhet diskuteras som en strävan efter att vara 

autentisk” (Lundahl 1998, 10). Lundahl visar att de yngre kvinnorna, i större utsträckning än de 

äldre, har en förståelse av sexualitet som en konstruktion, samt att de yngre kvinnorna ger uttryck 

för ett starkare krav på autenticitet: ”[...] ju yngre kvinnorna är ju (sic) starkare uttalad är deras 

strävan att vara öppna och därmed också tvånget att vara autentisk”. Medan det till exempel hos 

de äldsta i studien uttrycks en önskan om diskretion (Lundahl 1998, 212 ff). Det skiljer 20 år 

mellan våra studier, varför det också är skillnad på ”de äldsta” och ”de yngsta” sett till födelseår i 

min respektive Lundahls undersökning. Lundahls resultat blir därför intressant som 

referenspunkt för att undersöka förskjutningar i diskursen om sexualiteter, i synnerhet gällande 

öppenhet och ”komma-ut-processer”. 

 Lundahl identifierar alltså ett mönster hos de intervjuade som gör gällande att använda 

barndomen som ett bevis på autentisk sexualitet. Att det finns förväntningar på att det icke-

heterosexuella begäret manifesterat sig i en icke-heterosexuell person redan i barndomen dyker 

upp i mitt samtal med Lena när hon berättar om tiden efter skilsmässan. I följande citat berättar 

Lena om hur hon funderade kring sig själv och sin identitet i samband med att hon träffat en 

kvinna:  

 

Jag började tänka på det här med identitet och jag började leta i min bakgrund 
och tänka efter, ”har jag egentligen haft den här dragningen hela tiden?”. Och 
det kan jag inte säga att jag har haft, men som sagt jag har heller inte varit 
medveten om att jag hade något val förrän då. (Lena)  

 

Att Lena sökte i sin bakgrund efter bevis för att hon egentligen alltid har haft begär för kvinnor 

tyder på att hon påverkats av autenticitetsdiskursen, men att hon kan avfärda det tyder på en 

förskjutning i samhället och därmed i diskursen om sexualiteter. Detta visar på 

autenticitetsdiskursens närvaro och påverkan i lhbtq-berättelsen (vad som förväntas av en lhbtq-

person). Här kan en alltså säga att hon aktualiserar komma-ut-narrativet, men också att kravet på 

att uppvisa en autentisk sexualitet inte är densamma som det var för exempelvis 20 år sedan 

(jämför Lundahl 1998). Lena kan avfärda det autentiska inslaget (som hon aldrig finner) i 
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barndomen, utan att det hotar hennes sexualitet som legitim. Lena är en av studiens äldre 

deltagare, men när jag träffar Lisa – som är studiens yngsta deltagare – aktualiserar också hon 

autenticitetsdiskursen: 

 

Det är inga som har motsatt sig eller inte varit okej med det, men det har varit 
liksom: ”jaha nu när du har kommit på det här”, och då borde jag vara 
intresserad av att gå tillbaka i tiden och hitta nyckelscener eller utlösande 
händelser eller jag vet inte, på nåt sätt sätta in det i nån sorts kronologi som 
make sense nu när jag har kommit på det här. Men jag har liksom inget sånt 
behov av att... Ja jag vet inte, det är klart att jag nån gång har tänkt så här ”jo 
men jag var kanske lite kär i en tjej när jag var 18”, jag var så himla svartsjuk när 
hon hånglade med nån snubbe, men jag vet inte, jag behöver inte förstå mig själv 
nu i relation till det på nåt sätt. (Lisa, min kursiv.) 

 

Lisas tankegångar påminner om Lenas, vilket ytterligare stärker min uppfattning om att 

förskjutningar gällande autenticitetsdiskursen har skett, men att den fortfarande är närvarande 

som en (historisk) del av ett etablerat lhbtq-narrativ. När Lisa säger att hon inte behöver ”förstå” 

sig själv i relation till sina tidigare erfarenheter blir det både en dialog med komma-ut-narrativet 

och med förflyttningen av densamma. Det blir tydligt att detta är ett etablerat narrativ som 

deltagarna förhåller sig till och går i dialog med i sina egna berättelser. 

 Komma-ut-berättelsen, menar Lundahl, är grundad i en idé om att det homosexuella 

begäret finns latent i en person, och att upptäckten av detta handlar om att låta ”den sanna 

sexualiteten framträda” (Lundahl 1998, 40). Komma-ut-begreppet kan emellertid användas på 

flera sätt. Lhbtq-personer vittnar om att det ofta inte rör sig om en händelse, som den språkliga 

nivån i begreppet antyder, utan om en rad händelser (Göransson 2012, 15).  

 I det följande kommer jag att lyfta citat och utdrag från intervjuerna där deltagarna 

använder sig av komma-ut-begreppet för att undersöka i vilka sammanhang och på vilka sätt de 

använder begreppet. När jag läste igenom transkriberingarna för att söka efter teman, bestämde 

jag mig för att ”koda” materialet med komma-ut-begreppet i åtanke. Jag sökte på ”komma ut” i 

materialet för att undersöka i vilka sammanhang deltagarna använde sig av ordet ”komma ut” 

under intervjun. I det som följer kommer jag att redogöra för och tolka dessa delar av materialet. 

 Följande citat från Maja är från den del av intervjun när vi pratar om hur hon identifierar 

sig. Maja väljer då att lyfta en anekdot från en middag hon hade med några vänner: 
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Vi satt för inte så längesen hemma hos en kompis och pratade om vad som är 
det viktigaste som har hänt i vårt liv, förutom då våra barn och såna där saker... 
Då var nästan alla överens om att det var det här med att komma ut som 
lesbisk, det är så oerhört viktigt att man kan våga stå för den man är. (Maja) 

 

Maja är född på 40-talet, och här vill jag aktualisera det som Lundahl identifierade i sin studie: att 

de äldsta kvinnorna i Lundahls material fäster stor vikt vid diskretion. Det skiljer drygt två 

decennier mellan till exempel Maja och de äldsta kvinnorna i Lundahls studie. Att Maja och 

hennes lesbiska vänner identifierar utkommandet som lesbisk som ”det viktigaste som har hänt” i 

deras liv tyder på att deras generation har präglats av en förändring i diskursen kring öppenhet 

och sexualitet. I uttrycket att ”våga stå för den man är”, som Maja säger, finner jag att det primärt 

finns två väsentliga saker. Det ena är att det handlar om öppenhet, det andra är att uttrycket 

signalerar att individen har en inneboende identitet. Det är också intressant att notera att 

öppenheten verkar vara avgörande för Maja och hennes vänner, vilket står i relation till tidigare 

generationers hemlighållande och diskretion (jämför Lundahl 1998).15 

 I samtalet med Lisa framkommer det, som jag kommer att fördjupa senare i avsnittet, att 

hon inte vill definiera sin sexualitet. Vi pratar emellertid om vikten av att identifiera sig för sig 

själv respektive för omgivningen. När jag frågar hur hon upplever detta svarar hon följande: 

 

I min utopivärld så skulle det inte vara viktigt, men nu så tänker jag ju att det 
finns en massa skäl till att jag kommer ut på min arbetsplats och att jag 
engagerar mig i dom här frågorna på olika sätt. Jag känner väldigt mycket 
ansvar för dom människor som inte kan göra det själva liksom, som kanske inte 
haft turen att existera i en sån jättetillåtande kontext som jag har haft. Och att 
det finns så många platser där det inte skulle ha varit okej, eller där det kanske 
är supersvårt att komma ut. (Lisa) 

 

Lisa använder komma-ut-begreppet för att aktualisera frågan om öppenhet. Hon kopplar 

öppenheten till en fråga om representation och ansvar: om hon är öppen kanske andra också kan 

vara det. I Lisas utsaga framträder ett narrativ som är medvetet om ”sin historia” och vad som 

möjliggjort den öppenhet som är genomförbar i dag. Här är det möjligt att identifiera att det 

finns en spänning mellan öppenhetens historia och medföljande ansvar, som Lisa lyfter, och viljan 

att inte definiera eller kategorisera sig, som hon menar vore en del av hennes ”utopivärld”. Det 

uppstår emellertid en diskrepans i det som Maja lyfter som det bästa som hänt henne och hennes 

                                                   
15 Se Hallgren 2008 för överblick av öppenhet och hur det spelade roll för lesbiska mellan 1970- och 1980-talet. Se 
också Lindholm 2003 för lesbiska kvinnors erfarenheter om krav på öppenhet. 
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vänner – att våga leva öppet lesbiskt – och det Lisa menar skulle vara en utopivärld, där det inte 

skulle vara viktigt att identifiera sig. Spänningen kan lokaliseras till generationsskillnader. Maja 

bär med sig erfarenheter av osynliggörande, hemlighetshållande och materiella erfarenheter av att 

inte kunna vara öppen på ett annat sätt än Lisa. Lisa uttrycker också att hon är medveten om att 

hon erhåller privilegier i samband med att hon säger att hon lever i en viss kontext och på en viss 

geografisk plats som gör det möjligt för henne att välja mellan att vara öppen och inte.  

 Detta om att inte vilja identifiera sig kommer som sagt att aktualiseras under nästa rubrik, 

här vill jag därför fortsätta på spåret om öppenhet. Lisa nämnde kort att hon tycker att det finns 

”massa skäl” till att hon är öppen på sin arbetsplats. Det är också något som Karin reflekterar 

kring. 

 

Det känns som att jag har ett ansvar för dom i min omgivning eller dom 
runtomkring oavsett var jag är som kan se oss och tänka ”ja vad skönt, dom är 
som jag”. Och det blir också väldigt påtagligt i min roll som lärare. För jag vet, 
jag har ju träffat en del som... Ja men dom vill inte vara öppen med eleverna, 
för dom vet inte riktigt hur dom skulle tas emot. Jag har aldrig upplevt att 
elever har betett sig illa eller inte tagit mig på allvar, utan snarare tvärtom, och 
där känner jag också att jag har ett ansvar att vara öppen för dom elever som 
kan se mig och tänka ”hon är som jag”. Om jag kan göra att någon liten elev 
som sitter där i hörnet och känner sig annorlunda ändå känner att det finns en 
tillhörighet, så är det viktigt. (Karin) 

 

Karin uttrycker, liksom Lisa, känslor av ansvar och en medvetenhet om att hennes öppenhet kan 

bana väg för andra. Deltagarna lyfter emellertid inte bara att det är en fråga om att välja eller avstå 

från att ”komma ut” på exempelvis arbetsplatser. Lena berättar: 

 

Jag jobbar i en ganska heteronormativ kultur och jag märker att jag lägger band 
på mig i den kulturen. Jag kan inte säga vad som helst, det blir väldigt 
provocerande. Det är sällan som jag väljer att inte komma ut, det har varit ett 
medvetet val. Men det hände mig faktiskt förra helgen när jag satt och pratade 
med en 94-årig man. Han frågade mig om jag hade familj, och då så svarade jag 
faktiskt att jag har en vuxen dotter. Där kände jag att det tar för mycket kraft 
både av mig och av honom att försöka säga det. Jag tror inte att han hade 
reagerat men jag kände att det skulle ta fokus från ett i övrigt trevligt samtal. 
Men annars är jag ganska mån om att försöka komma ut på jobbet hela vägen 
[...] Jag går inte fram och presenterar mig och säger ”hej jag heter Lena och jag 
är lesbisk”, men nä jag tycker det är viktigt att säga för att verkligen... Om det 
nu är så att det ska bli enklare för homosexuella att leva fullt ut integrerat i 
samhället – då måste man också ta den fighten, synlighet. (Lena) 
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I citatet från Lena blir frågan om strategier aktuell: här är det tydligt att det handlar om att veta 

och känna av situationer. Tanken om att vara öppen för andras skull, eller för att ”ta den fighten” 

som Lena säger, som jag också vill mena att Lisa och Karin pratar om, handlar också om en sorts 

strategi. Det är en politisk strategi och en medvetenhet om att ens livsstil kan verka för politisk 

förändring genom öppenhet. 

 Vidare dyker komma-ut-begreppet upp i materialet i samband med att deltagarna berättar 

om att skaffa barn alternativt att ha barn inom en samkönad konstellation. Två av de intervjuade, 

Josefin och Sam, har barn med sina respektive nuvarande partners. I samband med att jag frågar 

hur Josefin identifierar sig kommer hon att tänka på ”processen att skaffa barn”, och berättar: 

 

När vi var i processen att skaffa barn, vi gick via landstinget, och för att kunna 
ta emot donerade könsceller så får man även genomgå kuratorsamtal för att 
dom ska pröva om man är lämpliga föräldrar, vilket kan vara problematiskt. I 
vårt fall så var det ganska obehagliga intervjuer med den här kuratorn. Då var 
det på nåt sätt nåt krav på, apropå identitet, då ställde dom frågan, det var 
viktigt liksom, ”när kom du ut?”, det var liksom en del av berättelsen. Och 
varken jag eller min partner kunde riktigt svara på det. Hur, var, vad innebär 
det? Då måste man liksom sätta nån typ av gräns när man har gått över från det 
ena till det andra, eller ja det kanske finns en sån, bland vissa fall finns det en 
sån, och ibland kanske man inte definierar sig som att man har kommit ut, utan 
man bara är. Den frågan har jag lite svårt att svara på, jag ser mig nog snarare 
som lite flytande. (Josefin) 

 

Förväntningar på att ha en autentisk lesbisk identitet syns i den förmodade ”komma-ut-

berättelsen” som Josefin och hennes partner förväntas leverera i mötet med landstinget. Mötet 

handlar om att bli godkänd för att ta emot donerade könsceller. I denna kontext får komma-ut-

berättelsen funktionen att bli ett narrativ de behöver förverkliga för att bli godkända, vilket 

Josefin upplevde som ett sorts krav. Vidare är det intressant att Josefin explicit säger att det var 

som ”en del av berättelsen”, det visar på vilket sätt komma-ut-narrativet existerar som en 

etablerad berättelse som kan aktualiseras i mötet med till exempel offentliga sektioner och hur 

berättelsen känns igen hos individen.  

Detta är emellertid inte en garanti för att den lesbiska familjen i framtiden ska uppfattas 

som en familj, vilket blir tydligt i ett exempel från Sam. Sam berättar om situationer som följer 

med att ha barn, som att till exempel besöka Barnavårdscentralen:  
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I kontakt med BVC och så som aktualiseras när man får barn, har det alltid 
varit lite friktion liksom, man måste… Ja man måste aktivt komma ut och ”det 
är vi som är familj” och så. (Sam) 

 
I exemplet från Sam blir det alltså tydligt att det inte räcker med att hon och hennes partner 

kommer in till Barnavårdscentralen med sina barn, utan de måste också aktivt berätta att det är 

de som utgör familjen, vilket för Sam upplevs som ett sorts utkommande.  

 Jag inledde detta avsnitt med att diskutera hur komma-ut-begrepp som narrativ och som ett 

historiskt begrepp beskrivits och fungerat teoretiskt som aktivistiskt. Begreppet innehåller en idé 

om att en person har dolt sitt ”sanna jag”. I Lundahls studie figurerar begreppet teoretiskt som en 

del av en individs utvecklingsjag. Det är möjligt att se att i de delar som komma-ut-begreppet 

används i deltagarnas berättelser också har spår av dessa historiska diskurser som rör begreppet. I 

det följande kommer jag att föra in fenomenologiska perspektiv på den process som komma-ut-

begreppet beskriver, i en ansats om att visa på andra sätt att tala om samma process. Genom 

citatet från Ahmed nedan vill jag utveckla en tanke om att det är möjligt att frångå idén om att 

”bli sann” till en idé om att ”komma hem”. 

 

Becoming a lesbian taught me about the very point of how life gets directed 
and how that “point” is often hidden from view. Becoming reoriented, which 
involves the disorientation of encountering the world differently, made me 
wonder about orientation and how much “feeling at home,” or knowing 
which way we are facing, is about the making of worlds (Ahmed 2006, 20). 

 

Ahmed förklarar alltså att orientering handlar lika mycket om att hitta hem som det handlar om 

att hitta sin väg (Ahmed 2006, 9). Att hitta hem eller komma hem kan fungera som en tanke för 

att betona rumslighetens betydelse, och hur orientering hänger ihop med vad som kroppsligt är 

inom räckhåll beroende av hur och i vilken riktning kroppen orienterar sig mot. Under intervjun 

med Maja uttrycker hon en känsla av att ”komma hem” för att berätta om hur hon upplevde sin 

omorientering i en lesbisk riktning. 

 

ME: Kan du tänka dig att prata om det som en övergång eller har du nåt annat 
ord som du tycker passar bättre för när du…? 
Maja: När jag vågade ta steget? 
ME: Ja precis. 
Maja: Ja det var ju... Det var omvälvande. Det var liksom en känsla av att okej, 
det är så här det ska vara, man hittar hem. Det var väldigt stort, det var det, en 
fantastisk upplevelse tycker jag. 
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Maja säger ”det är så här det ska vara” vilket återspeglar en känsla av att vara i linje med sin 

riktning. Under intervjun med Stina berättar hon, som jag nämnde i förra avsnittet, att hon 

under sitt 25 år långa äktenskap upplevde sig ha en ”lågintensiv depression”. När jag frågar Stina 

hur hon mår i dag, svarar hon: ”Jag är genuinare som människa nu än vad jag var förut [...] jag 

tyckte inte det när jag var i det, men jag tycker det nu så här efteråt att jag levde inte genuint”. Att 

Stina berättar att hon upplever sig själv som mer genuin i dag än i det heterosexuella äktenskapet 

behöver alltså inte handla om att hon tolkar sig själv i enlighet med det narrativ och den berättelse 

som existerar inom ramen för komma-ut-narrativet: som att hon tidigare har dolt sitt sanna – 

eller genuina – jag. Det kan alltså snarare förstås i termer av att komma hem på det sätt att vissa 

saker blir inom räckhåll, att saker faller på plats, att kroppens riktning stämmer överens med 

orienteringen. I nästa avsnitt kommer jag att fördjupa på vilket sätt tid och rum också inbegriper 

vad som är inom räckhåll och inte. 

 

Om tid och rum: gränser och utsikter 
Tidsliga och rumsliga kontexter begränsar och möjliggör olika praktiker, uttryck för begär och 

om/orienteringar (Norberg 2009; Göransson 2012; Siverskog 2016). I mitt material är detta 

särskilt synligt i relation till ålder och omgivning, som bland annat kommer att vara fokus i det 

följande. Deltagarna betonar ofta situationsbaserade händelser, nyckelpersoner eller liknande för 

att berätta om ingången till icke-heterosexualitet. Att detta påverkas av tid och ålder blir markant 

när en ser till vilka typer av händelser det rör sig om. När Sam för drygt tio år sedan började läsa 

feministiska kurser på ett universitet bodde hon fortfarande tillsammans med sin före detta 

pojkvän. De feministiska kurserna ser hon som sammanhängande med övergången: 

 
[Jag] började hänga, eller se, träffa liksom queera personer i mycket högre grad 
än jag hade gjort tidigare. Då hade jag levt under många år [...] [med] olika 
snubbar och aldrig liksom... Inte funderat jättemycket på min identifikation. 
Den heterosexuella identifikationen kommer sällan upp som en aktiv 
identifikation. Men sen så började jag läsa och tänka och känna och se personer 
som jag tyckte var lite häftiga och läckra, och det är övergången i relation till 
begär, så här att ”okej, men snubbar ja... Gillar och är van vid”, har alltid tänkt 
att det är dom jag riktar mitt begär mot, [men] så fick jag syn på andra. (Sam) 
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För Sam var det alltså i samband med de feministiska kurserna som nya platser – det vill säga 

queera rum och personer – blev synliga. Omgivningen ges en central betydelse i Sams berättelse 

om övergången. Hon säger också att hon innan mötet med queera personer inte funderat särskilt 

mycket över ”den heterosexuella identifikationen” som en ”aktiv identifikation” vilket blir ett 

sorts uttryck för heterosexualiteten som osynlig fram till att den blir påtaglig i feministiska och 

queera sammanhang. Lisa reflekterar på ett liknande sätt: 

 

Jag har haft ett engagemang utan att själv identifiera mig som om jag hade 
någon normbrytande sexualitet, så jag har tänkt så här ”ja, om det finns något 
som är av naturen heterosexuellt så är jag väl det då”, för jag har så länge 
befunnit mig i sådana här rum. (Lisa) 

 

Här syns hur Lisa reflekterar över att hennes feministiska engagemang inte ”påverkade” hennes 

heterosexuella begär, och en initial tanke om att det skulle stärka ett sorts bevis på att det 

heterosexuella begäret var närmast oåtkomligt eller naturligt om inte ens de queera rummen 

kunde påverka det. Senare förklarar Lisa att hennes första personliga kontakt med annat begär än 

heterosexuellt riktat uppstod i samband med att hon, efter ett par år som feministiskt engagerad, 

blev uppraggad av en tjej på en musikfestival. I följande citat blir det tydligt att de icke-

heterosexuella personerna till sist påverkade Lisa: 

 

Jag såg mig runtomkring och tänkte ”alla här har liksom lesbiska erfarenheter 
utom jag” och att det… Det var så märkligt att va minoritet och på typ en sån, 
liksom en arena som jag själv inte tyckte att jag hade några fördomar kring... 
Det skulle vara mer begripligt om jag också hade legat med tjejer för att det 
passade bättre in i min persona och politiska person… Och det var så konstigt 
att jag inte hade det, och då kände jag mig jättekonservativ, och...  Vad är det 
för fel på mig, hur har det här inte kunnat hända? Jag tror ändå att den, att jag 
hade fått den tanken liksom explicit, att det nog säkert bidrog till att jag var 
öppen för att det här skulle kunna hända. (Lisa) 

 

På musikfestivalen började Lisa alltså fundera på sina erfarenheter och sin sexualitet i relation till 

att hon var i ett sammanhang där ”alla [...] har lesbiska erfarenheter” förutom hon själv. Lisa 

belyser att detta gav upphov till en känsla att vara avvikande, eller som hon säger, i ”minoritet”. 

Dessa motstridiga känslor kan tolkas som att det uppstår ett ifrågasättande av hennes person; hon 

uttrycker det som att hon upplevde sig själv vara ”jättekonservativ” vilket alltså inte stämde 

överens med hennes ”persona och politiska person”. Här uppstår alltså en diskrepans mellan att 
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vara queer/icke-heterosexuell och heterosexuell utan queera erfarenheter, som utmålas till 

varandras ytterligheter. Under musikfestivalen blir Lisa till slut uppraggad av en tjej, och hon 

upptäcker att hon tycker om det vilket leder till att hon vill fortsätta utforska det upptäckta 

begäret. I berättelserna från både Lisa och Sam ges alltså omgivningen en central betydelse. Hos 

båda deltagarna skildras en långsam process – som Sam beskriver det – av att börja ”läsa och 

tänka och känna och se personer” med queera kopplingar. 

 De äldre deltagarna var generellt mycket äldre när de omorienterade sig mot ett lesbiskt 

begär, vilket kan förklaras av generationsskillnader och (historisk) otillgänglighet till lhbtq-rum: 

”Jag visste att RFSL fanns, men det kändes väldigt långt borta eftersom det låg i Stockholm. På 

den här tiden fanns det heller inget Internet.” (Maja) I övrigt lyfter Maja, liksom Sam och Lisa, 

ett feministiskt engagemang som betydelsefullt för omorienteringen. 

 

Jag är ju ett resultat av 68-rörelsen och var politiskt aktiv i vänstern. Det var en 
väldigt mansdominerad värld, killarna tog jättemycket plats. Jag och han som är 
pappa till mina barn – vi var bägge engagerade – gick på möten tillsammans. 
När barnen kom tog han inte så stort ansvar, han prioriterade mötena och jag 
prioriterade barnen. Vi försökte ha med barnen på möten ibland, men det var 
inte direkt han som gick ut och bytte blöjor om jag säger så. Under den här 
tiden började jag och en annan tjej att prata om det här, och till sist sökte vi oss 
till kvinnorörelsen tillsammans. (Maja) 

 

När Maja började delta i kvinnorörelsens möten var det inte ovanligt att också andra på mötet 

hade med sig sina barn. Hon upplevde att det inom kvinnorörelsen fanns en förståelse för barnens 

närvaro i och med att andra mötesdeltagare också hade med sig sina barn – oavsett status och 

position under mötet. I vänsterrörelsen var Maja en andra gradens medlem – inte en politisk 

person i första hand, utan en förälder, medan hon i kvinnorörelsen kunde vara både och. Maja 

berättar att det var i samband med övergången till kvinnorörelsen som hon valde att lämna sin 

man, och inte långt därefter träffade hon sin första flickvän. Det är alltså tydligt att flera av 

deltagarna får nya insikter i samband med mötet med icke-heteronormativa rum vare sig det 

gäller begär, föräldraskap eller politisk aktivitet. Att rumsliga och tidsliga kontexter – historiska 

som nutida – konstruerar möjliga och icke-möjliga praktiker, begär och identiteter blir alltså 

synligt i hur närvarande omgivningen är i deltagarnas berättelser om omorienteringen.  

 Som studiens äldsta deltagare är Maja den som har levt lesbiskt under längst tid och 

därmed också upplevt diverse förskjutningar gällande rättigheter och öppenhet liksom politiska 

och diskursiva förändringar för sexualiteter.  
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I dag är det ju väldigt mycket enklare, det är det ju. Jag menar, det finns en 
synlighet i samhället, du har synlighet i böcker, i tidningar, i tv-program och 
dokusåpor och gud vet allt. Det finns ju nästan alltid något inslag med någon 
homosexuell, och även lesbiska som lite förgrundsgestalter, som Eva och Efva 
gifte sig och blev, tror jag, en sak som fick stor genomslagskraft i folks 
medvetande. Och även andra nu som helt öppet berättar om sitt. Ja det är 
liksom inget konstigt att folk sitter i tv-soffan och säger ”jag och min fru”, om 
det är en kvinna, och så... Det är nästan som vanligt, det har blivit väldigt 
normaliserat jämfört med hur det var när jag var ung. (Maja) 

 

Att Maja upplever att det är ”väldigt mycket enklare” i dag bör förstås i kontrast till hur hon och 

hennes första flickvän fick smita in på bakgator för att kunna kyssas i det offentliga rummet.  

 Tre av studiens deltagare har gift sig med en kvinnlig partner: Maja, Ines och Sam. Deras 

respektive berättelser och tankar om äktenskapet blir särskilt intressant för att ytterligare belysa 

bland annat generationsskillnader. När Maja och hennes dåvarande fru (de är skilda i dag) gifte 

sig i början av 2000-talet hade det nyligen blivit möjligt för homosexuella att registrera 

partnerskap. Denna ”tillåtelse” från staten har emellertid framställts som en ambivalent 

begivenhet för lhbtq-personer.16 Att ”bli legitimerad” av staten, på statens villkor, kan tolkas som 

att en erkänner eller godkänner statens legitimerande principer (Butler 2002, 17). Huruvida det 

homosexuella äktenskapet är queert per se eller inte är omstritt i både teoretiska och aktivistiska 

sammanhang. Ahmed kopplar dessa motstridiga sidor till sitt teoretiserande av livslinjen, hon 

menar att dubbelheten ligger i att det homosexuella äktenskapet kan ses som en sorts förlängning 

av den konservativa institution som äktenskapet är – en linje som gör vissa liv olevbara (Ahmed 

2006, 173). Maja berättar följande om sitt bröllop:  

 

Hela bröllopet var en politisk handling på ett sätt. Jag menar, vi var ju 
jätteförälskade och älskade varandra, men jag hade nog... Ingen av oss hade varit 
gift innan. [...] Det var för att nu ville vi visa att det gick lika bra att gifta sig 
som två kvinnor och det fanns ju juridisk möjlighet. På den tiden hette det 
registrerat partnerskap, väldigt romantiskt. (Maja) 

 

För Maja och hennes dåvarande fru handlade bröllopet alltså om ett synliggörande och ett 

rättfärdigande av deras kärlek. Det statliga erkännandet lyfts fram som något som är 

                                                   
16 För en ingående historisk överblick av politiska vinster och förluster för lhbtq-personer, se Siverskog 2016, 75 ff. 
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betydelsefullt, om än inte helt oproblematiskt; Maja berättar också att hon och hennes dåvarande 

fru höll ett tal till gästerna på bröllopet: 

 

Vi höll ett litet tal till kärleken och så pratade vi om just det här [...] att inte 
hela tiden ha förebilder, och vad det innebär att inte vara sedd, att inte vara 
förstådd, att inte få stå för sin sexualitet... Och det var några som sa efteråt 
liksom att ”nu förstår jag lite mer”, det var ganska häftigt. (Maja) 

 

Det är tydligt att bröllopet handlade om synlighet och öppenhet för Maja. Både Sam och Maja 

lyfter politiska aspekter av äktenskapet, men på olika sätt. När Sam berättar för mig att hon är gift 

förtydligar hon att hon och hennes fru gifte sig av nödvändighet i samband med en utlandsflytt: 

”vi behövde det juridiskt [...] för att förstärka att vi var en familj”. Sam berättar att hon inte hade 

velat gifta sig om hon fortfarande levde med en man eftersom att hon tycker att äktenskapet ”som 

institution är jätteproblematiskt”. Här blir det alltså tydligt att Sam och Majas respektive syn på 

äktenskapet skiljer sig åt: ingen av dem ville egentligen gifta sig, men för Maja handlade det om 

politisk synlighet och för Sam om en juridisk nödvändighet.  

 Sam tillägger emellertid att det finns en överhängande känsla av att deras relation som gifta 

är mer legitim nu än innan bröllopet: 

 

Sam: Jag tycker att det är roligt att kunna säga ”min fru”. Jag upplever det som 
att man får mycket mer respekt för sin relation – som att den finns på riktigt – 
om jag säger ”min fru” än om jag säger ”min flickvän”. Det är återigen i relation 
till omgivningen. 
ME: Kan du sätta ord på hur den skillnaden är? 
Sam: Jag upplever det som att relationen blir betraktad som mycket mer seriös, 
på riktigt. 

 

Sam och Ines är jämngamla, men skiljer sig åt exempelvis i hur politiskt aktiva de framställer sig 

själva i intervjun med mig. Detta blir också synligt när de pratar om sina respektive giftermål. För 

Ines medför legitimitetsgraden en negativ aspekt – nämligen den att hon inte blir betrodd som 

bisexuell. Hon berättar till exempel om en manlig kollega som också är lhbtq-person, som alltid 

presenterar henne som ”sin lesbiska vän”. 17 Ines berättar för mig att hon har försökt förklara för 

honom flera gånger att hon inte är lesbisk utan bisexuell, men att hon inte blir tagen på allvar. 
                                                   
17 Vid tidpunkten för intervjun berättar Ines att hon sedan ganska nyligen börjat identifiera sig som pansexuell, vilket 
jag kommer att utveckla i avsnittet ”Om att orientera sig bland sexualiteter: identiteter och förväntningar”. När hon 
återberättar om händelser som exempelvis den med den manliga kollegan refererar hon till sig själv som bisexuell – 
eftersom att det var så hon identifierade sig då, varför också jag använder det begreppet här. 
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Och sen hon gifte sig med sin fru har det blivit ännu svårare att upprätthålla den bisexuella 

positionen – eftersom att alla utgår från att hon är lesbisk: ”Det kan vara lite jobbigt för man vill 

inte säga ’vadå tror du att jag är lesbisk?’. Jag är ju inte det, men om jag säger det så låter det som 

att jag tycker att det skulle vara fel att vara lesbisk.” Deltagarnas komplexa relation till ordet 

lesbisk kommer att utvecklas i nästa avsnitt när jag diskuterar sexualiteter och identiteter på en 

närmre plan. Fortsättningsvis vill jag fokusera Ines känsla av att komma in i en värld som hon 

inte var bekant med – apropå kollegan som började presentera henne som ”sin lesbiska vän”. Ines 

säger:  

Det var jättejobbigt i början när jag var tillsammans med min fru, jag blev 
liksom slängd in i en värld som jag inte visste någonting om, jag hade ingen 
aning om hur resten av communityt ser på bisexuella. Jag var faktiskt lite 
chockad över det, jag hade ju inga praktiska exempel på det innan. (Ines) 

 

Det är möjligt att tolka det som Ines beskriver som ”en värld” som hon plötsligt befann sig i, och 

inte visste någonting om, som en miljö och ett rum med egna regler och normer. Där upptäcker 

Ines bland annat en ”syn” på bisexuella som hon inte kände till innan. Ines specificerar inte vad 

synen handlar om, men genom hennes berättelse är det möjligt att urskilja att det verkar handla 

om misstänkliggörande och osynliggörande av bisexuella (jämför Gustavson 2006, 215 ff). 

Känslan av att inträda ett nytt rum är också något som Lisa berättar om: 

 

Lisa: Jag har en hel del kompisar som identifierar sig som lesbiska och som har 
gjort det länge, och dom blev så sjukt glada när jag hade träffat den där [första] 
tjejen [...] Den jätteisolerade händelsen gjorde något. En sån trygg famn: ’häng 
med här’ och ’följ med på Pride’ och så blev jag tillagd i nån hemlig 
Facebookgrupp. 
ME: Som du inte hade fått vara med i innan? 
Lisa: Nej. Det var av dom jag redan kände och umgicks med, det var inte som 
att dom blev supermycket bättre kompisar på en gång på grund av det här, men 
det var ändå som ett tydligt rum som jag kanske kastades… Jag vet inte, dom 
jublade när jag steg in, i stället för att bara ’du kan va med’. 
ME: Hur upplevde du att det kändes? Såna tillfällen liksom? 
Lisa: Ja men kul, men också väldigt konstigt för att jag hade ju varit i dom här 
rummen med dom, men det var ändå som att jag liksom hade ’levlat’, jag var 
med i nån sorts klubb som jag inte visste fanns. 

 

Som jag beskrev tidigare i detta avsnitt, upplevde Lisa en känsla av inre motsättning när hon fann 

sig själv vara den enda i ett sammanhang utan icke-heterosexuella erfarenheter på musikfestivalen. 

I utdraget ovan berättar Lisa om vad som hände sedan, när hon blivit en del av sammanhanget på 
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en ny nivå. Hon beskriver det som att hon hade ”levlat” vilket betyder att hon kommit upp på en 

ny nivå. Ordet ”level” översätter till nivå, men så som Lisa använder ordet här tolkar jag det som 

ordet används i tv- och datorspelsammanhang: att ta sig upp till en ny nivå, vilket också innebär 

att andra världar, uniformer, vapen och så vidare blir tillgängliga. Detta är en intressant 

metaforisk bild som Lisa ger uttryck för i detta sammanhang, för det visar på vilka sorters normer 

som existerar i communityt och i rum utanför heteronormativa sammanhang. Att lhbtq-personer 

skapar egna grupper och separatistiska rum är en långtgående tradition som har sina förklaringar i 

att skapa trygga platser och plattformar.  

 Som Lisa återgett flera gånger, hade hon länge varit en del av sammanhanget, med samma 

vänner och umgänge som ”innan” sin första lesbiska erfarenhet. Men det rummet förändrades och 

hon blev med i en ”sorts klubb” som hon inte visste fanns – som om det fanns ett osynligt rum i 

rummet, och en klubb hon endast var fullvärdig medlem av när hon också hade den lesbiska 

erfarenheten.  

 
Om sexualiteter, identiteter och förväntningar 
Att diskursen om sexualiteter och tillgängligheten till lhbtq-rum förändrats över tid gör att 

deltagarnas erfarenheter varierar till stor del beroende på ålder. Det syns också i deltagarnas tankar 

om identiteter och benämningar, och inte minst i relation till ordet lesbisk – vilket jag har berört 

ytligt i tidigare avsnitt. I det kommande ska jag att fördjupa detta utifrån följande frågor: hur 

pratar deltagarna om sexualiteter, identiteter och benämningar? Och hur ser deltagarnas relation 

till ordet lesbisk ut?  

 Att majoriteten av de intervjuade inte identifierar sig som lesbiska skulle kunna förklaras 

genom att hänvisa till studiens syfte, urval och inriktning och därmed rikta ljuset på att de 

tidigare har levt heterosexuellt. Det skulle emellertid avvisa och osynliggöra den komplexitet och 

ambivalens som rör begreppet lesbisk – och som upprepade gånger framkommer i materialet. Det 

visade sig redan under några av de första intervjuerna, vilket har lett till att jag under större delen 

av arbetet haft en nyfikenhet för vad denna ambivalens handlar om.  

 Möjligheten att ”forma en lesbisk identitet” hänger ihop med och bygger på att det 

existerar en lesbisk representation som individen erkänner och känner igen sig själv i, menar 

Lundahl (Lundahl 1998, 19). Vidare hör förmågan att kunna benämna sig själv ihop med makt 

på två nivåer – dels att vad individen kallar sig själv har inverkan på det politiska fältet, dels att 

tillgängliga identiteter och benämningar återspeglar den makt som (politiskt) utövas med 
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strukturella begränsningar för vem som kan benämna sig själv respektive inte kan benämna sig 

själv (Epstein 1992). Att identifiera sig i enlighet med existerande identitetskategorier handlar 

alltså om att kunna identifiera sig med tillgängliga identifikationer: individer jämför sig med 

andras erfarenheter och känslor i relation till existerande kategorier (Epstein 1992, 271). Epstein 

och Lundahls tankar om identitetskonstruktioner blir centrala för hur jag kommer att hantera 

materialet i det följande. 

 Som jag nämnde i bakgrundsavsnittet har l-ordet färdats genom tiden i en rad olika 

skepnader, och dess betydelse har skiftat beroende på tidpunkt, plats, rörelse och vilka personer 

rör sig i rörelsen (Rosenberg 2006). ”De queera åren i Sverige [...] har på många sätt påverkat den 

vardagliga användningen av ordet lesbisk och den teoretiska begreppsbildning som 

sammanhänger med det”, skriver Rosenberg (Rosenberg 2006, 9). Att förskjutningar gällande 

ordet lesbisk har skett bör således förstås i relation till queerhetens framfart både i lhbtq-rörelsen 

och i diskurser för sexualiteter generellt. Under 1990-talet präglades begreppet queer av en tanke 

om att förbli odefinierad: ”Det queeras uppgift var att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till 

en”, förklarar Rosenberg (Rosenberg 2002, 11). Mot denna bakgrund blir det därför intressant att 

undersöka deltagarnas relation till ordet lesbisk. När jag frågar Karin vad ordet betyder för henne, 

svarar hon på följande vis: 

 
Jag kopplar nog ihop det ordet med en mindre flytande sexualitet än den som 
jag själv har. Att man inte kan liksom, det finns inte i ens föreställningsvärld att 
man skulle kunna vilja vara med en man, för det är inte intressant och det har 
aldrig varit det och det finns ingen anledning att tro att det skulle ändras. 
Eftersom att jag historiskt har attraherats av män så... Även om jag nu är, inom 
citationstecken, ”lesbisk”, för att just nu känns det inte relevant och intressant 
och det känns väldigt avlägset, snudd på obehagligt [att träffa män] så har jag ju 
ändå... Jag bär ju ändå med mig den historien, jag vet ju att jag en gång i tiden 
har tyckt om män också. Och därför så kan jag liksom inte helt avfärda den 
delen för att ja, det kan ju hända att den pendeln svänger även om det inte 
känns så just nu. Man kan säga att jag lever lesbiskt, men jag kan inte hundra 
procent säga att jag identifierar mig som lesbisk. (Karin) 

 

Ordet lesbisk tycks här konnotera något bestämt, fixerat och definierat. Lesbisk tycks heller inte 

vara förenligt med erfarenheten av att tidigare ha levt med män, vilket vidrör en essentialistisk 

förståelse av begreppet. Det som Karin ger uttryck för i ovanstående citat är återkommande hos 

flera av de intervjuade; det finns en tanke om att kategorier och identiteter är rörliga och att ordet 

lesbisk inbegriper det motsatta. Lisa reflekterar på ett liknande sätt: 
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Lisa: Jag skulle kanske säga att jag lever lesbiskt av typ politiska skäl och för att 
det ser ut så för mig just nu, men jag brukar inte säga att jag är lesbisk. 
ME: På vilket sätt politiska skäl? 
Lisa: För att jag tänker att det här med att jag inte vill identifiera mig, det 
handlar om någon sorts, ja men syn på, eller en vilja bort från essentiella 
identiteter och den typen av cementerade positioner. Och att då säga att man är 
lesbisk – det är som att säga att det är nånting jag har varit och nåt som bor i 
mig och nåt som jag alltid kommer fortsätta vara. Då säger jag hellre att jag 
lever lesbiskt för att det beskriver bättre min syn på hur det är, som nåt som är 
kontextuellt och behövt liksom i tid och rum.  

  

Lisa ser på sexualitet som något som är ”kontextuellt” och beroende av tid och rum. Hon säger 

också uttryckligen att hon inte vill identifiera sig för att hon vill ”bort från essentiella identiteter 

och den typen av cementerande positioner”. På detta sätt reflekterar Lisa och Karin samstämmigt. 

Men de skiljer sig åt i vad de gör med den tolkningen av sexualitet och av ordet lesbisk. För Karin 

blir det ett avvisande sett till hennes historiska ”alibi” – att hon inte upplever att det är förenligt 

att vara lesbisk med att ha en historia av att leva med män. Medan det för Lisa främst verkar 

handla om en politiskt präglad syn på kategorier och identiteter. Att olika beteckningar gör 

anspråk på individer, genom benämnbara kategorier som till exempel lesbisk, samtidigt som 

individer själva gör anspråk på samma beteckningar skapar en ambivalent spänning – inte minst 

sett ur ett queerkritiskt perspektiv (Butler 2011, 174). Dessa butlerska tankar har kommit att 

prägla ”den yngre [...] generationens motvilja att låta sig kategoriseras”, menar Rosenberg 

(Rosenberg 2002, 57). Jag tycker att det är möjligt att spåra precis detta komplexa problem som 

medföljer det queera tänkandet kring beteckningar och en vilja till att flyta ”hit och dit” mellan 

och bortom kategorier (Rosenberg 2002, 51 ff). ”Om identitet är ett nödvändigt misstag kan 

’queer’ bli en nödvändig beteckning trots att den inte fullt och helt betecknar alla som den gör 

anspråk på att representera”, skriver Rosenberg (Rosenberg 2002, 57). Lisa kallar sig inte queer, 

åtminstone inte under intervjun, vilket skulle kunna vara ett uttryck för att dessa butlerska och 

queera tankar om identiteter har utvecklats till att gå bortom identiteten queer för att beteckna 

samma tankar.  

 Vidare pratar både Karin och Lisa om att de föredrar att säga att de lever lesbiskt snarare än 

är lesbiska: det uppstår alltså en diskrepans mellan att leva och att vara. Här läggs det alltså fokus 

på sexualitet som något de snarare gör än är alternativt har – vilket på många sätt också 

sammanfaller med queerrörelsen och queerteorins uppfattning om sexualitet och identiteter som 
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performativa (Butler 1990, 16 ff; Rosenberg 2002, 52 ff). Vidare nyanserar Lisa valet att inte 

kalla sig för lesbisk: 

 
 

Det är lite knepigt för ibland säger jag liksom ingenting, och då säger jag bara 
att ”jag har en flickvän”, och då är det som att jag undviker att... Jag vill inte 
vara en sån som inte är lesbisk för att det skulle va laddat med nåt och för att 
det skulle vara lite mer tillgängligt att kalla sig ”jag är ingenting men jag är ihop 
med en tjej”, man är liksom mindre obekväm då. (Lisa) 

 

Här ges en bild av att Lisa upplever att det finns en risk i valet att inte benämna sig. Risken ligger 

i att hon felaktigt riskerar att tolkas som om hon inte vill bli sammankopplad med ordet lesbisk, 

och därmed göra sig ”mindre obekväm” med – vad jag tolkar som – omgivande maktstrukturer 

och normer. Detta återkopplar till vad jag diskuterade ovan gällande det queeras relation mellan å 

ena sidan individ och å andra sidan politik; en konfliktyta mellan det nödvändiga och aktuella 

maktstrukturer (Rosenberg 2002, 57). Vidare uttrycker Lisa en frustration över en omgivning 

som förväntar sig att det ska finnas en beteckning och därmed en identifikation; ett ord för vad 

hon är: 

 
Nu när jag är tillsammans med en tjej, då blir det som att jag blir... Jag vet inte, 
någonting annat, jag är inte helt på det klara med vad det är, jag brukar bara 
hoppa över, skita i det. Eller prata om det och lyfta det till en nivå av att inte 
behöva etikettera sig på olika sätt när den frågan ställs till mig. (Lisa) 

 

Dessa förväntningar på att veta och att benämna sig själv förlägger Lisa alltså i omgivningen. Jag 

tolkar det som att Lisa använder två strategier i mötet med dessa förväntningar: dels att hon helt 

enkelt inte svarar, dels att hon ifrågasätter behovet av att ”etikettera”. Men jag ser också att det 

inte bara handlar om hennes (politiska) motvilja till benämningar, utan också en frustration 

gällande ord som inte finns för henne att benämna sig själv med: ”jag är tillsammans med en tjej, 

då blir det som att jag blir... Jag vet inte, någonting annat”. Just denna stund under intervjun 

minns jag Lisa som bitvis frustrerad över att inte hitta ord för sig själv. Detta går ihop med vad 

Daniel Wojahn i avhandlingen Språkaktivism (2015) benämner som det dispositiva (Wojahn 

2015, 23). Wojahn förklarar diskurser som konstituerade av ”det som sägs och det som inte sägs”, 

vilket Wojahn kallar för det nämnda respektive det bortnämnda (Wojahn 2015, 20 ff). Ytterligare 

en dimension berör alltså det som inte går att prata om för att det saknas ord för det, vilket 

beskrivs som en dispositiv nivå. Dispositiv konstituerar diskursen i form av att det dispositiva 
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utgör utkanten av diskursen; det som inte ens går att föreställa sig (Wojahn 2015, 23). Det är 

möjligt att se det som att Lisa befinner sig i gränslandet mellan diskursen och det dispositiva; men 

det är också möjligt att tolka det som att Lisa anammar det som inte går att benämna – eftersom 

att det sammanfaller med hennes politiska tanke om att utmana kategorier och fasta 

beteckningar. Wojahn förklarar att personer som befinner sig på gränsen mellan det nämnbara, 

det bortnämnda och det dispositiva tenderar att få en ökad medvetenhet om hur språk fungerar 

(Wojahn 2015, 243), vilket jag ser är framträdande inte bara hos Lisa, utan också hos fler av de 

intervjuade. När Lena till exempel berättar om hur hon, när hon träffar sin första flickvän, 

upplever en förväntan på att ”bekänna” sig till ett begrepp eller ett ord uppstår reflektioner kring 

just språk: 

 
Jag provade mig lite fram och så tänkte jag ut, alltså begreppen homosexuell 
bisexuell heterosexuell, det var ju dom begreppen som var aktuella då, och till 
en början så tänkte jag att ”ja men det här, det här är ord som man behöver 
bekänna sig till på nåt vis [...] Och då måste jag väl bekänna mig till det 
bisexuella begreppet”. Så småningom kände jag att jag inte behöver göra det, 
utan just här och nu lever jag med en kvinna vilket innebär att jag lever lesbiskt. 
Jag lever inte med en man och jag har ingen önskan heller nu, det är inte så att 
jag saknar en man i mitt liv. Jag tror att jag lite grann tog makten över 
definitionerna själv. Jag tror inte att... För vems skull, är det för min skull eller 
din skull jag definierar mig? Och det är ju det som är lite av språkets klurighet, 
språket är inte alltid ett så exakt mätinstrument. (Lena) 

 

I detta citat är det möjligt att se hur Lena får syn på språket som ett inte ”så exakt 

mätinstrument”, vilket komplicerar hennes identifikationsprocess. Det är också möjligt att se hur 

aktuella och tillgängliga beteckningar samspelar med Lenas erfarenheter, och att hon upplever att 

det finns ord som ”man behöver bekänna sig till på nåt vis”. Detta aktualiserar vad Epstein pratar 

om gällande identifikationsprocesser; att identifiera sig handlar om att kunna identifiera sig med 

tillgängliga identiteter. Individer jämför sig alltså med andras erfarenheter och känslor i relation 

till existerande kategorier: ”As a result of these processes, individuals arrive (or fail to arrive) at 

consistent or variable interpretations of their sexual identity”, förklarar Epstein (Epstein 1992, 

271 ff). För Lena handlade det i början om en identifiering med begreppet bisexuell, vilket hon 

senare kom att ändra – efter att hon upplevde att hon ”tog makten” över definitionerna, som hon 

kallar det. I citatet synliggör hon också hennes slutledning; nu är hon tillsammans med en kvinna 

vilket innebär att hon lever lesbiskt. Detta återkopplar till Karins och Lisas slutsatser om deras 

situation och den queera tanken om att göra sexualitet. 
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 Deltagarnas berättelser vidrör idén om att ett subjekt innehar en kontinuerlig sexualitet. I 

några av berättelserna är det tydligt att motståndet riktas mot den idén, eftersom att de själva inte 

upplever att de har en kontinuerlig sexualitet. Medan andras berättelser ramas in av den idén, 

med ett narrativ som präglas av vad Butler förklarar som bevarande och bevis av en lesbisk 

identitetsposition, där ”heterosexuality must remain in that rejected and repudiated place”, 

(Butler 2011, 75).   

 
Nu lever jag i en lesbisk relation och jag kallar mig själv för lesbisk men samtidigt 
så är jag kanske inte det rent per definition, för jag är nog bi eller nåt annat, vad 
man kan säga, eftersom jag vet att jag kan vara ihop med personer med olika kön 
och jag tänder på olika kön. Men just nu, och sen ett antal år tillbaka, så har det 
varit väldigt riktat mot ett visst kön, inte män, men å andra sidan liksom, who 
knows? Det är ju inte som att det är en fyrkantig box. Men samtidigt så är det ju 
ibland viktigt att tillhöra en identitet, och man vill det eller man gör det eller jag 
vet inte. Jag tycker det där kan vara lite svårt att greppa, hur... Vad som är och 
vad som inte är. (Josefin) 

 
Den fyrkantiga boxen som Josefin pratar om skulle kunna tolkas som en metafor för 

förväntningar på att inneha en enhetlig sexualitet som ska stämma överens med hur en lever, är 

och vad en gör. När Josefin säger att hon inte upplever att sexualitet är som en fyrkantig box vill 

jag påstå att hon öppnar upp för vad som är möjligt att säga, hur det är möjligt att definiera sig 

och möjliga riktningar för begär. Hon sammanför till exempel möjligheten att ”kalla” sig för 

lesbisk även om hon inte är ”det rent per definition”.  

 Jag har tidigare i studien pratat om Ines och hennes relation till ordet lesbisk: att hon 

upplever att hon som pansexuell – och tidigare bisexuell – inte blivit betrodd som det sedan hon 

gifte sig med sin fru eftersom hon automatiskt tolkas som lesbisk. Detta återspeglar också 

diskursen om enhetliga sexualiteter; att sexualiteten ska stämmer överens och vara kontinuerlig 

utan brott. När vi pratar om hur hon identifierar sig berättar hon alltså att hon nyligen börjat 

identifiera sig som pansexuell: 

 
ME: Hur skulle du säga att du identifierar dig i dag?’ 
Ines: I dag skulle jag säga pan, men jag visste inte ens om pan i början av [det 
här] året, det var då jag läste om det och bara ”pan vad är pan liksom?” och så 
letade jag upp det, och då var det verkligen typ ”jaaa det här” liksom. Det var 
verkligen som att jag äntligen... Det var precis det här jag alltid har tänkt, men 
jag har inga problem med att säga bi om det gör att folk som inte är insatt förstår 
mig. 
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Ines förklarar att hon upplevde en lättnad efter att hon hittat (till) ordet pansexuell, även om det 

inte blivit lättare att förklara för andra vad det innebär. Det sistnämnda överskuggas dock av att 

hon hittat en definition som stämmer överens med hennes känslor samt upplevelsen av ”att 

faktiskt ha ett namn för det”.  

 Under intervjun med Karin framträder liknande tankar och händelser. I citatet nedan är det 

möjligt att följa hur olika beteckningar påverkat Karin utifrån vilka ord som varit tillgängliga och 

därmed benämnbara (Wojahn 2015): 

 
Tidigare har jag alltid identifierat mig som bisexuell, sen dök begreppet 
pansexuell upp och det passar ju också ganska bra. Men sen har jag på något vis 
skiftat mot att... Jag vet inte, det finns inte ens något ord för det, alltså 
cismanexkluderande pansexualitet, det finns inte. Jag vet inte hur jag ska 
beskriva det, men cismän känns inte jätteintressant längre, det kan ju hända att 
det ändras, men jag vet inte, sexualitet kan ju va någonting som, eller det är 
någonting som fluktuerar, kanske också genom livet, i alla fall för mig även fast 
det inte är så för andra. (Karin) 

 

Här syns hur Karin, i brist på ord, konstruerar ett eget ord som beskriver hennes begär: 

”cismanexkluderande pansexualitet”. Men ”det finns inte”, tillägger hon. Det är alltså ett ord som 

inte existerar inom diskursen som en begripbar benämning och därmed identitet. Det ligger 

således fortfarande i dispositivet (Wojahn 2015). I citaten från både Ines och Karin är det möjligt 

att se hur förskjutningar inom diskurser för hur vi talar om och begripliggör subjekt får direkt 

påverkan på individen. I citatet från Karin blir denna process särskilt tydlig när hon säger att ord 

och begrepp ”dök” upp och passade in, liksom hon påpekar de ord som inte finns och därmed 

inte är möjliga benämningar.  

 Slutligen vill jag påminna om ett utdrag från intervjun med Maja som jag citerade i 

avsnittet ”Om att berätta: komma ut eller komma hem”. I utdraget skildras en anekdot som Maja 

återger från en middag med några av hennes närmsta vänner. Middagssällskapet pratar om det 

viktigaste som hänt dem i livet, och majoriteten av sällskapet är överens om att utkommandet 

som lesbisk är den viktigaste händelsen i deras liv. Jag vill påstå att detta inte endast handlar om 

att leva öppet, som jag diskuterade det tidigare avsnittet, utan också identiteten som lesbisk. Maja 

utmärker sig från de övriga yngre deltagarna i studien på det sätt som hon betonar den lesbiska 

identiteten. Maja och hennes vänner är lesbiska, medan majoriteten av de yngre deltagarna i min 

studie lever lesbiskt.  
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Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt har jag undersökt hur tankar om, föreställningar kring samt förväntningar på 

sexualiteter formar, påverkar och närvarar i deltagarnas narrativ. Inledningsvis undersökte jag 

detta i relation till diskurser om öppenhet och komma-ut-narrativ. Analysen visar att deltagarna 

inte aktualiserar komma-ut-begreppet i samtalet med mig för att begripliggöra sig själva eller 

deras historia. Genom att koda materialet fann jag att användandet av komma-ut-begreppet 

används i hög grad när deltagarna pratar om yttre situationer: arbetsplats, vård och så vidare. 

Detta tyder på att det har skett en förskjutning gällande aktuella lhbtq-narrativ, i och med att 

komma-ut-narrativet historiskt dominerat lhbtq-personers sätt att begripliggöra sig både för sig 

själva och för andra (Lundahl 1998; Göransson 2012). Idéer om öppenhet är emellertid 

närvarande, men på olika sätt, bland annat i fråga om ansvar mot tidigare respektive framtida 

lhbtq-generationer. Vidare diskuterade jag hur tid och rum haft inverkan på deltagarnas 

orientering mot lesbiskt begär och icke-heterosexuella kontexter. Majoriteten av deltagarna 

tillskriver omgivningen en central betydelse för omorienteringen. Här framträder också normer 

för lhbtq-sammanhang och icke-heterosexuella liv, och det blir tydligt att dessa erfarenheter 

skiljer sig för deltagarna beroende på ålder, men också politisk aktivitet och identitet. Slutligen 

undersökte jag hur deltagarna förhåller sig till identitetskategorier med fokus på ordet lesbisk. 

Majoriteten av deltagarna befinner sig i ett gränsland mellan det nämnda, det bortnämnda och 

det dispositiva; de upplever att språket inte är ett så exakt mätinstrument eftersom att existerande 

ord inte förklarar eller motsvarar deras egna upplevelser. Det är emellertid möjligt att se genom 

några av deltagarnas berättelser hur språket fungerar som verklighetsskapande i det att ”nya” ord 

som dyker upp anammas och förverkligar dem på olika sätt. Vidare är det också möjligt att se hur 

det som kan sägas existera i det dispositiva blir förenligt med en queer förståelse av identiteter; att 

inte bli till en kategori. 
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4. Kropparnas rörelser 
Föregående avsnitt handlade om hur deltagarna ser på sexualiteter i allmänhet respektive 

konstruerar sin egen sexualitet i synnerhet. I detta avsnitt är kropp och deltagarnas relation till 

sina kroppar i fokus. Sexualitet och kropp är inte nödvändigtvis åtskilda, varför diskussionen 

avsnitten emellan kommer att relatera till varandra. Under intervjuerna upplevde jag ibland att 

det fanns vissa svårigheter att prata om kroppen och deltagarnas relation till sin egen kropp. Jag 

ser att detta kan bero på två anledningar som var relativt generellt för majoriteten av intervjuerna: 

den ena är att det är svårt att urskilja vad som är kroppsligt, det andra är att det inte verkar finnas 

ett tillräckligt omfångsrikt språk för att tillgängliggöra kroppen. Några av de intervjuade är 

emellertid bevandrade i feministisk teori, vilket gjorde att vi emellanåt kunde mötas i ett 

gemensamt (teoretiskt) språk för kroppen. Min övergripande upplevelse av dessa tillfällen är att 

det för den intervjuade var svårt att sätta ord på erfarenheter genom att belysa kroppen. De teman 

som är i fokus i detta avsnitt är således ett resultat av vad deltagarna har lyft i samband med mina 

intervjufrågor som rör kroppsliga erfarenheter och deltagarnas relation till kroppen. Det handlar 

om klädstil, intimitet, blickar, självkänsla, lust, olust, begränsningar och möjligheter. Avsnittet 

kommer att röra sig mellan deltagarnas erfarenheter av att förkroppsliga heterosexualitet 

respektive lesbiskhet, och visa att det sker olika typer av möjligheter och begränsningar i båda 

situationerna. 

 Innan jag inleder analysen vill jag presentera och redogöra för ett begrepp som jag kommer 

att återkomma till under analysens gång, nämligen begreppet kroppsminne.18 Ordet blev till i 

samband med en tidig genomgång av materialet; jag försökte utröna vad deltagarnas erfarenheter 

handlade om och fann att det rör sig om kroppar och minnen, alltså ett kroppsminne. Min 

hållning till begreppet är inspirerat av Ahmeds queerfenomenologiska förståelse av kroppar, även 

om inte Ahmed själv använder sig av ordet kroppsminne. Begreppet ”body memory” existerar 

emellertid inom fenomenologin så som Merleau-Ponty presenterade det i samband med den 

levda kroppen (Merleau-Ponty 2003). ”Body memory” har plockats upp inom kognitiv psykologi 

och medicin med fenomenologiska intressen (Koch, Fuchs m.fl. 2012). Thomas Fuchs förklarar 

”body memory” som följande: ”What we once had acquired as skills, habits, and experiences have 

become what we can do today; hence, body memory is our lived past” (Fuchs 2012, 11). Fuchs 

                                                   
18 Anledningen till att jag presenterar begreppet kroppsminne i analysavsnittet och inte i till exempel teori- eller 
begreppsavsnittet är för att begreppet är tätt förankrat i det empiriska materialet och jag vill understryka det genom 
att presentera begreppet i samband med materialet.  
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förklarar att ”body memory” inte bör förstås som något som representerar dåtiden, utan som ett 

återskapande av dåtiden (Fuchs 2012, 19). Jag menar också att det blir en förlängning av Ahmeds 

queerfenomenologiska och metaforiska begreppsapparat.  

 Ahmed pratar om upptrampade stigar – ”a path well throdden” – som ett sätt att beskriva 

livsval, vägar, riktningar, framtid och dåtid (Ahmed 2006, 16 ff). Den upptrampade stigen blir 

till genom vanor och upprepningar. Den upptrampade stigen är också i interaktion med subjektet 

genom att stigen, i sin tur, påverkar och formar subjektet ”tillbaka”. De tidigare händelserna 

påverkar framtida beslut, vägval och riktningar. Alla tidigare situationer är alltså, på ett eller annat 

sätt, alltid närvarande i subjektet. Ju längre en har befunnit sig ”på” stigen, desto svårare blir det 

att avböja från vägen och ta en ny riktning (Ahmed 2006, 18). Jag vill här vända mig till Fanny 

Ambjörnsson och Maria Jönssons tolkning av Ahmeds metafor ”a path well throdden” (Ahmed 

2006): ”Varje situation man ställs inför är [...] präglad av alla andra situationer man genomlevt – 

man har dem i kroppen, de har format ens kropp, ens sätt att röra sig i tillvaron” (Ambjörnsson 

och Jönsson 2016, 10) I min studie har begreppet kroppsminne funktionen att sammankoppla 

kropp med minne, rörelse, makt, möjligheter och begränsningar. Ordet återspeglar vad deltagarna 

återger om att genom kroppen minnas vad som i en tidigare (heterosexuell) situation varit möjligt 

och inte, vilket också griper in i maktstrukturer om framför allt kön och sexualitet. Vidare är min 

förhoppning att begreppets betydelse och funktion kommer fördjupas under avsnittets gång med 

stöd i materialet. 

 I det följande kommer jag alltså att fokusera det som deltagarna lyfter i samband med att de 

pratar om heterosexualitet respektive lesbiskhet utifrån frågor om kroppen. Inledningsvis handlar 

det om att förkroppsliga heterosexualitet respektive lesbiskhet med utgångspunkt i begreppet 

kroppsminne. Den andra delen handlar om smärta och lust i samband med sexuella praktiker och 

kroppsliga reaktioner. Slutligen handlar avsnittet om kroppens möjligheter och begränsningar, 

vilket jag valt att delat in i två underrubriker: den ena fokuserar befriande känslor av lhbtq-rum 

och den andra delen om ambivalenta känslor inför möjligheter att förkroppsliga ett lesbiskt 

utseende. 

 
Om förkroppsligade erfarenheter och kroppsminne 
Att omorientera sig sexuellt innebär en sorts omorientering också för kroppen – vad kroppen kan 

göra, vart den kan gå, hur den uppfattas av andra liksom hur den upplevs i första person (Ahmed 

2006, 101). När Ahmed i Queer Phenomenology berättar om sin egen omorientering pratar hon 
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om att hon gick från att leva i en heterosexuell värld till en annan typ av värld, där sådant hon 

tidigare tagit för givet – och därför också varit ”osynligt” – plötsligt blev synligt i det att det inte 

längre var inom räckhåll. I det följande kommer jag att fokusera på deltagarnas berättelser som 

handlar om detta i samband med offentliga platser. 

 Friktion är ett uttryck för vad som uppstår när en individ upplever desorientering, det vill 

säga när rörligheten i ens riktning påverkas (Ahmed 2006). I detta sammanhang väljer jag ordet 

friktion för att beskriva begränsningar av kroppsligt utrymme, som att till exempel inte offentligt 

kunna visa ömhet för sin partner. I materialet är det tydligt att begränsningar av dessa slag var en 

akut skillnad som deltagarna upplevde i samband med den sexuella omorienteringen. 

 

I början var jag ganska aningslös eftersom jag aldrig har behövt bry mig om… 
Eller det har liksom aldrig hänt mig att folk har kollat konstigt när jag stått och 
kramat min partner eller pussat min partner på liksom pendeltågstationen, 
eftersom jag aldrig upplevt det så var ju jag blind inför det här i början. (Karin) 

 

Att Karin berättar att hon var ”aningslös” inför denna typ av begränsningar kan förklaras genom 

att belysa att hon tidigare inte behövt vara medveten om det. Karin påpekar att ovissheten gjorde 

att hon i början av relationen med sin nuvarande partner inte tänkte på eventuella konsekvenser 

av att offentligt pussas och kramas med någon som inte kodas som man.  

 Sam lyfter också känslan av att oförberett möta begränsning i det offentliga rummet. Sams 

fru har, till skillnad från Sam, levt lesbiskt i hela sitt liv, vilket Sam upplever påverkade hur de i 

början av relationen förhöll sig olika till omgivningen. 

 

Min fru var mycket mer rädd än jag. Jag hade dom där erfarenheterna i kroppen: 
att jag alltid hade kunnat uttrycka alla dom där sakerna i det offentliga, det är så 
man gör, så dom hade jag med mig in i den nya relationen, medan hon bara hade 
haft relationer med tjejer, så hon var på nåt sätt redan inskolad i… Det är 
begränsningar, man kan inte göra hur man vill, för att omgivningens blickar… 
Medan jag hade andra erfarenheter med mig och kanske också liksom, ja men 
klart det är så här – man har en relation och måste kunna få uttrycka [den] över 
allt. Men jag blev också, ja i min relation väldigt medveten om att det verkligen 
inte är så, och jag tror att jag behövde ha den nya erfarenheten för att faktiskt 
förstå det, alltså en erfarenhet i kroppen. (Sam) 

 

Sam tar upp rädsla som en känsla inför offentliga platser. Sam visar också, likt Karin, att 

erfarenheterna från den tidigare heterosexuella situationen gällande att röra sig offentligt med sin 
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partner, är en erfarenhet som följer med in i den lesbiska relationen. Sam berättar att hon inte 

känt av begränsningarna eller varit medveten om att de existerar förrän hon blir tillsammans med 

sin fru, som hon menar är ”inskolad” i erfarenheten. Detta går att förstå i relation till vad Ahmed 

menar med att vissa saker är inom räckhåll och andra inte i relation till ens sexuella orientering 

(Ahmed 2006). Det går att tolka det som Sam beskriver som ”en erfarenhet i kroppen” som ett 

sorts kroppsminne, vilket jag också vill mena att Sams fru har: en erfarenhet och ett minne i 

kroppen om vilka rörelser som är möjliga och inte. Det är ett resultat av att kroppen under en 

längre tid har upprepat vissa mönster, vilket skapar en sorts kroppslig horisont – ”a space for 

action” – som genererar ett medvetande i vad som är möjligt och inte med kroppen (Ahmed 

2006, 66). Sam och hennes fru kan, med den här förståelsen, sägas ha olika kroppsliga horisonter 

när de först möts. När Sam går med sin fru i offentliga sammanhang vill hennes kropp följa 

impulser som att kyssas och visa ömhet, men kroppen möter friktion (och begränsas) i det att 

hennes fru (med sina erfarenheter) visar motstånd. Motståendet består i ett medvetande om att 

offentliga rum kan bli hotfulla för lhbtq-personer. När Sam erfar detta uppstår en ny kroppslig 

horisont. Dessa impulser, som finns i de olika kropparna – vare sig det gäller att vilja kyssa sin 

partner eller att hålla tillbaka – kommer från kroppens minne om hur den tidigare har gjort.  

 Vidare berättar också Ines om upplevelser av att begränsa sig, dels i vardagen men också i 

relation till bland annat utlandssemester. Ines och hennes fru har nyligen gift sig men inte hittat 

resmål för en bröllopsresa eftersom de behöver kartlägga vart det är tryggt att åka och inte, liksom 

de behöver överväga huruvida de vill kunna visa sin kärlek öppet i landet de åker till. I samband 

med att vi pratar om detta tar Ines upp två tillfällen som hon och hennes fru har upplevt hotfull 

stämning i staden de bor i. Ena gången var det från ett gäng tonåringar i deras bostadsområde och 

en annan gång från en äldre man när de var på promenad i staden. Ines berättar att hon blev arg 

båda dessa gånger och ville ifrågasätta det som hände och konfrontera respektive person, men att 

hennes fru hindrade henne och förklarade att det inte går att göra något åt att det händer.  

 

Det är nog på grund av henne som jag har blivit lite försiktigare, först hade jag 
inte ens tänkt på det. [...] Jag hade aldrig stött på folk som öppet visade förakt 
eller så, jag var medveten om att det hände, men jag hade aldrig varit med om det 
och jag visste inte heller hur jag skulle må när det hände. [...] Ju längre jag är i 
den här situationen, desto mer kommer det fram. Det är som att jag långsamt blir 
exponerad för alla saker som är till min nackdel. (Ines) 
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Skillnaderna i vad som är möjligt och inte, i samband med en sexuell omorientering, handlar 

alltså inte endast om att objektet för ens begär har ändrats, utan ändrar också djupt invanda 

mönster i fråga om hur en relaterar till andra (Ahmed 2006, 101). Att både Karin, Ines och Sam 

berättar att de blev varse detta först när begränsningarna upplevs kroppsligt, pekar på att denna 

typ av begränsning blir synlig först när den upplevs i första person och genom kroppen. Genom 

att använda begreppet kroppsminne blir det möjligt att identifiera när den ”nya” kroppsliga 

horisonten tar vid. Det handlar inte bara om ”en erfarenhet i kroppen” som Sam explicit säger, 

utan också om ett minne i kroppen. Hur kroppen reagerar och agerar i olika situationer hör alltså 

ihop med tidigare erfarenheter och invanda mönster. I nästa del kommer jag att fortsätta på detta 

tema med utgångspunkt i sexuella praktiker och intimitet. 

 
Om intimitet: smärta och lust 
Som jag beskrev i inledningen till detta avsnitt var det stundtals svårt för deltagarna att prata om 

kroppen. Hur de tolkade mina frågor om kroppen har således genererat en mängd olika svar, och 

därför en mängd olika ingångar i materialet. Många tog upp sexakten som en sorts brännpunkt 

för att urskilja ”bevis” på hur relationen till den egna kroppen förändrats, vilket kommer att vara 

fokus för detta avsnitt.  

 I sin artikel ”Throwing Like a Girl” (2005) beskriver Iris Marion Young hur situationen att 

vara kvinna i ett patriarkalt samhälle är en sorts situation som alltid innebär en risk att bli sedd 

som ”a mere body, a shape and flesh” – ett objekt för någon annan, snarare än ett subjekt (Young 

2005, 44). I det följande, både i detta avsnitt om intimitet men också i nästföljande avsnitt om 

kroppsliga möjligheter, kommer jag att utgå från Youngs beskrivning av att som kvinna i ett 

patriarkalt samhälle alltid riskera att vara ett objekt för någon annans blick. När deltagarna 

berättar om den kroppsliga känslan av att ”lämna män” och börja leva med kvinnor, är det ofta 

just detta som Young beskriver som deltagarna tar upp.  

 

Jag kände mig mer objektifierad när jag var ihop med en man, sexuellt. Det var 
mycket lättare att känna mig som ett subjekt i relationer med en kvinna, jag har 
aldrig känt mig som ett objekt när jag har varit ihop med en kvinna. (Maja) 

 

Att känna sig som ett subjekt blir kopplat en känsla av att vara fri (jämför Young 2005, 32). Maja 

lyfter känslan av att vara objektifierad och inte som en bärande skillnad i att vara sexuellt intim 

med en man respektive med en kvinna, vilket hon utvecklar i följande citat: 



 

 64 

 

Maja: Jag trivdes aldrig, men vi hade ett ganska bra sexliv min man och jag. Det 
var inga större problem med det, men ändå så kom det där in ibland att jag kände 
mig som ett objekt för honom och det tyckte jag var skitjobbigt rent ut sagt… Jag 
har aldrig upplevt det med någon kvinna. Så ett annat fysisk välbefinnande på det 
planet, både fysiskt och mentalt. Det känns som en mera… kropp och själ och 
alltihop på något sätt. 
ME: Skulle du kunna utveckla lite mer om skillnaden att känna sig som ett 
objekt och som ett subjekt? 
Maja: Ja… jag kunde ju tycka att när jag var ihop med den här mannen att han 
kunde liksom lösgöra sexualiteten på ett annat sätt än… Ja sex är sex liksom, det 
har inte med… Även om vi hade bråkat så kunde han tycka att vi kunde ha sex i 
alla fall, för då blir det bra igen liksom. För mig var det otänkbart, jag måste 
känna den där närhetskänslan och attraktionen. Och det är svårt att känna, i alla 
fall för mig, när man är upprörd eller arg, det går inte, det går inte ihop. Och att 
ja, sättet som han rörde vid mig kunde jag känna att jag var mer, jag kände mig 
mer som en tingest, och det har jag aldrig heller upplevt med en kvinna, att hon 
har behandlat mig som ett objekt i sängen – det har varit mycket större 
ömsesidighet, och det är jätteviktigt för upplevelsen. 

 

Maja förklarar att det inte var själva sexet i sig som hon upplevde var dåligt, utan känslan av att 

vara ett objekt – eller ”tingest” – för någon. I detta utdrag framkommer det att Maja tycker att 

mannen verkar kunna lösgöra sig det sinnliga, medan kvinnan är mer ”kropp och själ och 

alltihopa”. För Maja är det sistnämnda avgörandet för upplevelsen av intima relationer – vilket 

hon inte har upplevt med män: där har hon snarare känt sig som ”en tingest” eller ”ett objekt i 

sängen”. Att positionera män som kroppsliga och kvinnor som sinnliga gällande sex anspelar på 

idén om att mannen skulle vara mer driven av sin sexlust alternativ ha en större lust över huvud 

taget (jämför Göransson 2012, 226 ff).  

 Att deltagarna i min studie påverkats av diskursiva föreställningar kring sexuella praktiker 

och lust, och hur, är möjligt att urskilja i flera delar av materialet. Förutom dessa uppfattningar 

gällande skillnader mellan män och kvinnors sexualitet är också föreställningar om 

(heterosexuella) sexakter återkommande. I Renita Sörensdotters studie med kvinnor med 

vulvasmärtor utgör föreställningar om sexakten en central analytisk ingång för att problematisera 

och nyansera kvinnornas problematik (Sörensdotter 2011).19 Sörensdotter ser att idén att den 

                                                   
19  Jag kommer i likhet med Sörensdotter använda mig av ordet vaginalsamlag för att beskriva den 
vaginalpenetrerande delen av en heterosexuell sexakt som alltså inbegriper en penis. En av deltagarna 
benämner det som penetration längre fram, och här vill jag därför understryka att vi åsyftar samma 
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heterosexuella sexakten skulle ha en central händelse – det vill säga vaginalsamlaget – är 

återkommande bland flera av kvinnorna, och utgör inte helt sällan ett hinder till lust. Att 

sexakten påverkas av föreställda idéer om hur den går till eller att den skulle initiera särskilda 

”hållpunkter”, är något som också Lisa tar upp. Hon påtalar detta explicit genom att säga att hon, 

sedan hon började ha sex med kvinnor, varit tvungen att frångå ”manus över hur en sexakt går 

till”. Hon säger också att hon från och med nu alltid kommer att ha bättre sex därför att hon nu 

har erfarenhet av att sex inte behöver följa en särskild disposition. Att den lesbiska sexakten skulle 

stå utan förlaga är något som Sörensdotters informanter har erfarenhet av respektive fantiserar 

om. Några av dem lever lesbiskt eller praktiserar lesbiskt sex, medan andra önskar att de vore 

lesbiska för att inte behöva genomföra vaginalsamlag (Sörensdotter 2011, 39 f). 

 När jag och Karin pratar om hur hennes relation till sin kropp såg ut när hon var gift med 

sin exman, berättar hon om hur kroppen och relationen till kroppen förändrades i samband med 

att hon hade fött barn: 

 

Jag var 27 när Moa föddes och jag skulle nog vilja säga att det var då, efter det 
som jag började… Eller som jag fick en problematisk inställning till min kropp, 
det hade mest att göra med att jag fick ont, jag fick ont utav sex liksom och det 
var inte ett milt obehag, utan det var verkligen så här näe… Man fick liksom 
tvinga sig igenom det om man gjorde det, och sen var det inte roligt alls, och jag 
tror att det bidrog också till att vårt samliv eller vårt sexliv inte var så bra. Och det 
fick väl också som följdkonsekvens att man spände sig för man visste att det 
gjorde ont och sen blev det ännu värre och sen fick man massa ångest och sen 
blev man orolig och sen hade man dåligt samvete och sen låg man där och så där 
”oj, hoppas han inte rör mig hoppas han inte rör mig hoppas han inte”. (Karin) 

 

Efter förlossningen upplevde Karin alltså fysisk smärta vid vaginalsamlag. Hon säger att detta 

också ledde till att hon fick en ”problematisk inställning” till sin kropp, vilken är starkt kopplad 

till smärtan. Detta ledde inte bara till att hon ville undvika vaginalsamlaget, utan också önskade 

att hennes exman inte skulle röra henne – eftersom att det riskerade leda till vaginalsamlag.  

 

[M]in upplevelse av det var så… Ja men man pillar lite där, pillar lite där och 
sen in med den ungefär, och så var det själva penetrationen som var 
huvudakten. Och jag vet ju, för vi har ju pratat om det här ganska mycket, för 
honom var det inte så… (Karin)  

 
                                                                                                                                                               
specifika händelse, även om jag inte återspeglar hennes ordval. Jag använder vaginalsamlag eftersom att 
penetration till exempel kan åsyfta penetrerande fingrar, dildos et cetera (jämför Sörensdotter 2011). 
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I detta citat framträder en bild av att idén om ”själva penetrationen” och förväntan på att det 

skulle hända snarare låg i Karins föreställning om sexakten, än hos hennes exman. Detta 

påminner om vad de intervjuade i Sörensdotters studie delger, att det inom den heterosexuella 

relationen ofta är kvinnan som fokuserar på penetrationen och föreställer sig att sexakten ska 

innehålla den delen som en central huvudakt i vaginalsamlaget (Sörensdotter 2011). Att 

vaginalsamlaget har hög status inom den heterosexuella sexakten resulterar ofta i att heterosexuella 

kvinnor som inte kan uppnå eller uppfylla detta upplever sig själva som misslyckade kvinnor, 

menar Sörensdotter (Sörensdotter 2011, 45 ff). Karin berättar, liksom många av Sörensdotters 

informanter, att hon flertalet gånger haft vaginalsamlag för att ”man skulle”, trots att kroppen 

”sagt ifrån”. 

 

Karin: Min kropp sa ifrån ganska tydligt att den inte ville. Den ville inte ligga 
liksom, och dom gånger som jag lät bli att lyssna på den och gjorde ändå, för 
man skulle ju, så mådde jag inte bra efteråt. Sen fick jag en period när jag var så 
där ”näe fan heller jag måste ju ändå testa”, och så blev Ville till, och det var 
ganska skönt ändå för då kunde man ändå skylla på graviditeten att man inte 
ville. Och efteråt kunde man skylla på ”nämen jag blöder fortfarande” och sådär, 
sen när man inte gjorde det och man sa ”ja men nu får jag väl ändå försöka igen” 
[…] men det var ju aldrig så att man va så här ”åh det här va roligt”, utan till slut 
så blev det ”ja men det är överkomligt” […] 
ME: Vad hände med lusten? 
Karin: Ja men den fanns ju inte… Direkt… det gjorde den inte, och sen träffade 
jag Linda och det var en helt annan sak ju. 
ME: På vilket sätt? 
Karin: För det första för att lusten återkom, men också för att det inte behövde 
vara... Dels för att det inte nödvändigtvis behövde vara samma fokus på liksom 
själva penetreringen, det finns andra sätt att göra det på, och det gör ju att hela 
penetrationstvånget släpper. 

 

Karin säger här att lusten kom tillbaka när hon träffade sin nuvarande flickvän Linda. Hon 

poängterar att det inte bara var Linda i sig som medförde lusten, utan också att ”det inte 

nödvändigtvis behövde vara samma fokus på liksom själva penetreringen” för att ”det finns andra 

sätt att göra det på”. Både Karin och Lisa antyder att den lesbiska sexakten står utan specifik 

förlaga eller några särskilda riktlinjer, vilket alltså konstrueras i motsats till heterosexakten som 

framställs som ofri i relation till det friare lesbiska sexet. 
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Om att omförhandla: kroppsliga möjligheter och begränsningar 
De föregående avsnitten har främst berört varierade erfarenheter av att (oförutsett) möta friktion 

och erfarenheter av en kropp som sluter sig. I det följande kommer jag att fokusera på de delar av 

materialet som rör befriande upptäckter av att hitta nya sätt att göra kroppen på i samband med 

omorienteringen. När jag träffar Ines har hon nyligen klippt av sig sitt långa hår. Hon skrattar 

och säger att hon aldrig skulle ha klippt det så kort om hon fortfarande levde tillsammans med en 

man. Anledningen, förklarar hon, är för att det är en frisyr som tolkas som ”en lesbisk frisyr”. 

Och i dag så spelar alltså detta ingen roll, eftersom att hon lever med en kvinna. Jag frågar Ines 

om hon upplever att det finns andra saker, förutom hårfrisyr, som hon kan göra annorlunda i 

dag. Hon svarar: 

 

Med män var jag alltid rädd för vad dom skulle tycka om min kropp, hur mycket 
hår jag hade över allt… Nu med henne så är jag inte det alls. När jag ska till 
gymmet och måste raka mina ben så börjar hon skratta och bara: ”Men varför?”.  
Hon har fått mig att känna mig lite mer bekväm med hur jag faktiskt ser ut i 
jämförelse med män, då var det konstant liksom, måste se bra ut och det får inte 
vara för mycket fett, det får inte vara celluliter, det får inte vara… Ja, jag känner 
att kvinnor accepterar kroppen mer som den är än män, om det nu är sant eller 
inte, men jag upplever det så. (Ines) 

 

Ines lyfter kroppsbehåring som en tydlig skillnad i hur hon gör sin kropp i den nuvarande 

relationen i jämförelse med hur hon upplevde att det var möjligt att göra den när hon var 

tillsammans med män. Jag tolkar det som att med heterosexualitet följer särskilda krav på hur 

kroppen ska göras, hon säger: ”det får inte vara för mycket fett, det får inte vara celluliter”. 

Medan med kvinnor upplever Ines det som att de ”accepterar kroppen mer som den är”. När jag 

och Lisa pratar om detta hamnar hon i liknande tankebanor. Hon lyfter framför allt kroppslig 

likhet som en befriande faktor i relation till sin flickvän. Lisa menar att både hon och hennes 

flickvän har haft liknande komplex för sina kroppar, och att de kan mötas i att dela den 

erfarenheten.  

 

Jag känner igen mig i mycket av det hon säger, och att det blir som att vi är mer 
lika på det planet och då blir det som att jag förhåller mig mycket mindre till en 
mans idé om hur en kropp ska vara, så jag känner mig mycket mer bekväm med 
min kropp… Vi är ju inte superlika men ändå lika åt samma håll på nåt sätt. […] 
Det har varit väldigt behagligt så… Att jag inte alls tänker på hur jag sitter om jag 
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tar på mig strumporna i sängen… Fast det kan ju ha mycket med att jag är 
väldigt bekväm i den här relationen liksom. (Lisa) 

 

Lisa säger att hon kan förhålla sig ”mycket mindre till en mans idé om hur en kropp ska vara”, 

och att det gör att hon blir mer bekväm med sin kropp. Lisa säger att hon och hennes flickvän 

inte är ”superlika” i kroppen, men det blir viktigt att de är lika ”åt samma håll” – särskilt i 

relation till att uppleva förväntningar på hur deras kroppar förväntas se ut och förväntas göra. Jag 

tolkar det som att det är ett uttryck för en gemenskap av att ha erfarenhet från ett samhälle fixerat 

vid kvinnors kroppar (jämför Young 2005). Relationen till osunda kroppsnormer och dess 

förbund med heterosexualitet är också något som Josefin tar upp. 

 

Jag var ganska ängslig, orolig och medveten och skämdes för min kropp när jag 
var tonåring och det hjälpte nog inte att man var i en heterosexuell miljö där 
killar tittar på tjejer på ett visst sätt […] Man kan säga att min kropp är mycket 
mer min nu, där har det lesbiska hjälpt till. (Josefin) 

 

Under tonåren genomgår kroppen många förändringar, och att vara ”i en heterosexuell miljö” 

kan här tolkas som ytterligare en påfrestning för kroppen. Josefin pratar om att det lesbiska har 

”hjälp till” att göra hennes kropp till hennes, vilket hon utvecklar i följande citat: 

 

Jag kan läsa av en situation och se att den här personen, den här mannen, 
uppfattar mig som en möjlig heterosexuell person eftersom jag inte har kortklippt 
hår och ser ut som en butchflata. Samtidigt, vetskapen för mig om att jag vet vem 
jag är, gör att jag inte behöver bry mig om det och därmed inte blir lika nojig för, 
eller vad ska man säga... Inte lika medveten om, jag behöver inte förhålla mig så 
mycket till det där heterosexuella spelet och det är jätteskönt, för kroppen också. 
Sen bryr man sig om hur man ser ut, eller det har jag alltid gjort, det har inte 
upphört bara för att jag lever lesbiskt. Det vore ju konstigt, men det är ändå en 
mer avslappnad känsla kring kroppen, för att jag inte känner att jag behöver vara 
till lags lika mycket. Sen kan man ju vilja vara snygg och attraktiv för dom som 
man vill vara det för ändå, liksom. (Josefin) 

 

Josefin förklarar här att hennes egen ”vetskap” om vem hon är gör att hon kan distansera sig från 

den manliga blicken och det ”heterosexuella spelet”. Hon säger också att hon inte längre behöver 

vara ”till lags”. Att vara någon annan till lags kan i det här sammanhanget förstås som en 

förväntan om att kroppsligt underkasta sig särskilda sätt för kroppen att vara på – Josefin tar här 

upp att hon upplever att hon har en ”mer avslappnad känsla kring kroppen” i dag, vilket kan ses 
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höra ihop med att hon inte längre är en del av ”det heterosexuella spelet”. Av materialet att döma 

är det inte bara befriande att undgå heterosexuella normerande krafter, utan också frigörande tack 

vare möjligheten att göra sig själv på ett nytt sätt. Sam berättar: 

 

Jag upplevde det som att jag blev snyggare, att jag blev mer… Ja men att det var, 
jag vet inte, man kunde va snygg på andra sätt och att det var kanske, det var 
liksom befriande, det var roligt, jag experimenterade mycket med maskulinitet på 
många olika sätt, jag tyckte det var jättehärligt, jag började se nya sätt att vara 
åtråvärd på, det var jättehärligt… [...] Det var liksom andra… Andra sätt att vara 
snygg på, kanske inte så mycket i relation till den killen, men i relation till att leva 
i en väldigt, väldigt heterovärld och inte ha den andra, inte veta om att dom 
rummen finns ens, dom andra rummen där det finns andra normer för hur man 
kan se ut eller hur man kan va åtråvärd. Så mycket i relation till att leva i en 
heterovärld där ska man se ut på olika sätt. (Sam) 

 

Sam skiljer på relationen med sin före detta pojkvän och vad det kroppsligt betydde att ingå i en 

heterovärld: en plats som beskrivs som trång och begränsande. Sam tar också upp det feministiska 

uppvaknandet, som för Sam utspelade sig under relationen med hennes före detta pojkvän, och 

vad det gjorde med hennes kropp. Hon berättar att hon slutade med vissa praktiker i och med det 

feministiska engagemanget, som att till exempel ta bort kroppsbehåring, och att det i den stunden 

handlade om att, driven av ilska, inte följa patriarkala normer för hur kroppar ska se ut.  

 

Ilskan över begränsningarna har med någon slags feministiskt uppvaknande att 
göra… Och då är det kanske mer så här: nä men jag vill inte utföra dom här 
begränsande praktikerna, men att också kunna se en annan kropp som åtråvärd 
kanske har med det queera att göra, att själva… Att kunna göra sin kropp på nya 
sätt, ja men typ slippa raka benen, det var en sån stor grej med det feministiska, 
men att andra kan tycka att hår på benen är snyggt – där är det mer det queera 
skulle jag säga. […] Det ena blev mer utåt så här [visar med händerna] att man 
liksom pekar finger åt samhället, medan det andra är så här mer, att man får 
nånting tillbaka som inte är negativt… Så det är olika rörelser. (Sam) 

 

Här beskriver Sam att det finns en tydlig skillnad i hur motståndet till de begränsande 

praktikerna upplevs i den heterosexuella respektive den lesbiska relationen. I den heterosexuella 

relationen tolkas exempelvis synligt kroppshår som ett förkroppsligat motstånd, medan det i den 

lesbiska relationen får nya värden – och ses i första hand som åtråvärt snarare än motstånd.  

 Flera berättelser innehåller befriande känslor av att möta rum där (hetero)normer inte 

existerar. Men som Sam lyfter finns det andra normer i de queera rummen. För Sam handlar det 
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om frigörande känslor av att till exempel kunna förkroppsliga maskulinitet. Av materialet att 

döma är relationen till dessa ”nya rum” och ”nya normer” emellertid en kluven relation. Jag ser 

att detta främst beror på vilka ideal för det lesbiska utseendet som aktualiseras, ses som möjliga att 

förkroppsliga respektive begära, vilket jag kommer att diskutera härnäst. 

 

Om att förkroppsliga ett lesbiskt utseende 

För någon som tidigare har levt heterosexuellt kan det komma att bli viktigt att förkasta den 

tidigare stilen, kläderna eller uttrycken för att distansera sig mot ”det tidigare livet”. Stina berättar 

om just detta:  

 

Stina: Hur man vill presentera sig med klädsel och med vilka attribut är helt 
annorlunda nu än förut. Och det känns… Jag har inte en enda klänning eller 
kjol kvar, inga tights eller strumpbyxor eller såna där saker. Jag har inte haft 
klänning eller sånt på mig på… Ja på nästan 10 år kanske, jag äger inget sånt 
längre, jag har slängt allt. 
ME: Men det var sånt du kunde bära förut? 
Stina: Ja förut ja, absolut. Men det har jag slängt. 

 

För Stina blir alltså kläder och utseende ett sätt att återspegla den hon ”vill vara” i dag. Hon säger 

att hon inte upplevde sig själv som obekväm i klänningar, kjolar och strumpbyxor när hon var gift 

med en man, men att hon i dag skulle känna sig utklädd i samma kläder. Att inte bära klänning 

och kjol och strumpbyxor blir således förknippat med en känsla av frihet för Stina.  

Det lesbiska utseendet i Sverige har historiskt sett dominerats av två möjliga positioner: 

”den manhaftiga kontra den kvinnoidentifierade kvinnan” (Hallgren 2008, 215). Båda 

positionerna har legat till grund för konfliktytor inom lesbiskfeministiska rörelser, den 

manhaftiga kvinnan för att hon understödjer maskulinitet och den feminina kvinnan för att hon 

förkroppsligar något som förknippas med ett ideal skapat av män (Hallgren 2008, 214 ff; Dahl 

2011). Tillsammans har butch-femme-relationer också kommit att kritiseras för att reproducera 

kroppsliga uttryck i enlighet med heteronormativa ideal (Hallgren 2008, 214). Den lesbiska 

kvinnan som förkroppsligar femininitet har emellertid också hamnat i en sorts osynlig position: 

”hennes ’normala’ yta anses vara svårläst” eftersom att det till skillnad från kvinnlig maskulinitet 

inte går ”att ’se’ hennes (perversa) begärsriktning”, förklarar Dahl (Dahl 2011, 9).  

Deltagarnas upplevelser av detta varierar. Bland de yngre deltagarna var lhbtq-gemenskaper 

redan etablerade innan de själv omorienterade sig, och för dem har omorienteringen ofta blivit 
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uppmärksammat som något positivt i gemenskapen. Både Josefin och Lisa poängterar dock att 

deras utseenden tenderar att bli markerade i dessa sammanhang, och då ofta som ett icke-lesbiskt 

utseende. Josefin berättar: 

 
Ibland känns det som att jag inte är tillräckligt lesbisk. Jag har ett ganska queert 
umgänge och där kan jag ibland refereras till... Eller det var bara häromveckan 
som en kompis sa ’ja men du Josefin som läses som hetero vad skulle du säga 
om den här situationen?’ och så beskrev hon nån situation som hon hade varit i. 
På ett sätt förstår jag precis hur hon menar, samtidigt var det inte så 
smickrande. Då känner jag att jag kanske borde vara mer ett med min identitet, 
men samtidigt, varför ska jag vara det? Går man på den årliga tjejfesten så ser 
folk verkligen inte ut som queera butchflator. Jag menar, det är nån bild på nåt 
sätt. Jag har aldrig riktigt valt bort kvinnligheten, samtidigt har jag alltid haft en 
längtan efter att göra det, alltså vara mer lesbisk på ett sätt, eller mer 
icketraditionellt feminin, icketraditionellt kvinnlig. (Josefin) 

 

Det framkommer här att Josefins upplevelse av att förkroppsliga femininitet ger henne känslor av 

att inte vara ”tillräckligt lesbisk”. Hon får det också bekräftat av sina queera vänner att hon 

passerar som heterosexuell, vilket ger sken av att det i dessa rum existerar en idé om vilka kroppar 

som kan förkroppsliga vad och vad vissa förkroppsligande former handlar om. När Josefin tar upp 

den årliga tjejfesten och vilka som rör sig där blir det för henne ett bevis på att verkligheten inte 

stämmer överens med de normer som dominerar föreställningarna om det lesbiska utseendet: ”det 

är nån bild”. Josefin uttrycker dock dubbla känslor inför denna bild, hon säger att hon å ena 

sidan funderar på om hon inte ska bli mer ”ett med” sin identitet (alltså se mer lesbisk ut i 

enlighet den så kallade bilden) och å andra sidan att hon ifrågasätter varför hon känner så. Lisa 

berättar om liknande erfarenheter och känslor: 

 
Jag tror inte att så många skulle läsa mig som lesbisk... Det där har jag funderat 
mycket på. Dels om det kommer vara så att jag kommer se en stilförskjutning, 
kommer det vara så att jag vill passa in i dom här mer queera rummen? Om jag 
skulle vara singel, då tror jag kanske att jag skulle vilja läsas som mindre straight 
än vad jag gör nu. Jag är nyfiken på hur det kommer bli framöver liksom, om 
jag om tio år kommer se så här… Ja men helt plötsligt börjar snagga håret eller 
har snickarbrallor. Nu behöver jag inte det, nu behöver ingen förstå. Men jag 
tänker att om jag var singel så skulle jag ju vilja att vissa förstod och då kanske 
jag skulle börja med stora skjortor... Jag har vissa plagg som min flickvän eller 
några av mina lesbiska kompisar säger ”fan vad du ser lesbisk ut” om. Det är 
liksom lite kul att höra, men det är ändå som att jag blir väldigt medveten om 
det och då kanske inte har på mig det på arbetsintervju eller liksom att jag... Ja 
men märker att jag också har börjat koda min garderob och egentligen tror jag 
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att jag hade kunnat ha precis samma kläder på mig för ett år sen eller två år sen, 
och ingen hade sagt ”vad lesbisk du ser ut”. Det har varit intressant. Jag 
funderar också på om det skulle vara lättare om jag lästes som mindre straight, 
vad det skulle göra med mig. Jag vet inte om det skulle vara lättare eller svårare, 
men jag tror att det skulle vara en skillnad. (Lisa) 
 

Det blir här tydligt hur reproducerandet av föreställningar om det lesbiska utseendet fungerar: det 

queera utseendet bekräftas respektive avfärdas av andra queera. Och på detta sätt lär sig också 

”nya” queers hur det queera/det lesbiska utseendet ska göras. Som Lisa berättar har hon genom 

sin flickvän och sina lesbiska vänners blickar börjat koda garderoben. Vissa kläder, som hon har 

haft innan hon levde tillsammans med en tjej, har fått en ny betydelse: det plagget är lesbiskt och 

det är det inte. Vidare uppstår också en diskrepans för Lisa mellan hur viktigt det är att passera 

som lesbisk nu respektive hur viktigt det kan komma att bli. Som tidigare nämnts har Lisa varit 

tillsammans med sin (första) flickvän i lite mer än ett år. I dag tycker inte Lisa att det spelar så 

stor roll för hur omgivningen tolkar henne, däremot kan det komma att spela roll om hon är 

singel – eftersom att det då blir viktigt att hon passerar som icke-heterosexuell för att göra sig 

tillgänglig för queera blickar. 

 Att kroppsliga uttryck blivit viktig inom queerrörelsen kan ha sin grund i vad Dahl 

förklarar som ”queertraditionens synlighetsparadigm” (Dahl 2011, 16). Synlighetsparadigmet 

består av att den som till exempel passerar som heterosexuell inte ”på djupet kan förstå 

homofobins hatiska uttryck” (Dahl 2011, 16). Detta kan alltså skapa en sorts övervakning av 

queera blickar som kodar vilka som passerar och inte.  

 Föreställningarna om vad som är ett lesbiskt utseende och inte är alltså tongivande för 

deltagarnas funderingar gällande den kroppsliga ytan. Jag ser att idéerna är präglade av bilden av 

den lesbiska butchen. Josefin säger till exempel följande under ett tillfälle i intervjun: ”Jag kan 

ibland längta efter att vara lite mer lesbisk i utseendet, och då kan jag ibland ta på mig en keps 

och shorts”. Vidare pratar Josefin om hur det heterosexuella ”sitter i kroppen”: 

 
Oftast passerar jag som heterosexuell, dels sitter det nog i kroppen – mina 
många år av erfarenheter kring det. Jag läser ju blickar på det sättet. (Josefin) 
 

Här tar alltså Josefin upp kroppsliga rörelser i relation till att passera som heterosexuell. Att Josefin 

menar att det heterosexuella kan ”sitta i kroppen” tolkar jag som en känsla av förväntningar på att 

kvinnors kroppar ska röra sig på ett särskilt sätt i ett patriarkalt samhälle när de orienterar sig mot 

män (jämför Young 2005; Ahmed 2006). Detta skulle också kunna ses som uttryck för ett 
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kroppsminne: flera års tid av heterosexualitet menar Josefin har påverkat hennes kroppsliga 

rörelser, liksom hennes förmåga att ”läsa blickar”. Jag kopplar detta till Youngs beskrivning av att 

vara kvinna i ett sexistiskt samhälle: ”The objectified bodily existence accounts for the self-

conciousness of the feminine relation to her body and resulting distance she takes form her body 

(Young 2005, 44).  

 Det uppstår alltså en dialog med deltagarnas ”tidigare jag”, det vill säga: hur de tidigare 

gjorde och presenterade sig själva som heterosexuella. I mötet med de queera rummen uppstår 

insikter både om hur de tidigare förkroppsligat heterosexualitet respektive hur de i dag 

(miss)lyckas förkroppsliga lesbiskhet. Att deltagarnas erfarenheter av detta varierar hänger ihop 

med en individuell upplevelse av vad de vill uttrycka med sina kroppar och ytor; det lesbiska eller 

queera utseendet är inte homogent, även om strukturer och normer både inom och utom 

communityt kan upplevas så. 

 

Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt har jag visat hur deltagarnas förkroppsligande av heterosexualitet respektive 

lesbiskhet hör ihop med kroppsminne, rådande konventioner inom diskurser och begränsningar 

samt möjliggörande praktiker. I den första delen av avsnittet fokuserade jag detta i relation till 

just omgivning och begränsningar. Deltagarnas berättelser visar att kroppen kan sägas ha ett 

minne från hur den har rört sig i en heterosexuell orientering, som kroppen bär med sig i den 

lesbiska situationen. Kroppsliga begränsningar, och inskränkningar av kroppsligt utrymme, kan 

endast upplevas i första person och genom kroppslig erfarenhet. I avsnittet argumenterar jag för 

att detta kan beskrivas genom begreppet kroppsminne, som jag konstruerar utifrån Merleau-

Ponty och Ahmed, bland annat. Vidare har jag också visat att deltagarnas erfarenheter av sexuella 

praktiker och intimitet hör ihop med heterosexistiska diskurser som rör objektifiering respektive 

känslan av subjektskap. Att vaginalsamlaget har hög status i den heterosexuella sexakten, och att 

akten i sig förväntas följa ett visst ”manus”, har gjort att deltagarna antingen undvikt sex med 

män inom heterosexuella relationer eller gjort det motvilligt för att det är vad som förväntas. I 

kontrast till detta framstår den lesbiska sexakten som utan några riktlinjer eller förutbestämda 

”händelser”. Deltagarnas upplevelser av att kroppen blir befriad i den lesbiska situationen 

framträder också genom en rad fler sätt: kroppshår kan växa ut, andra kläder blir möjliga, andra 

genusuttryck kan göras och så vidare. Deltagarnas erfarenheter och idéer om detta varierar i hög 

grad – men sammantaget ger majoriteten uttryck för en känsla av valmöjligheter. Här framträder 
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också en tydlig bild av deltagarnas idéer för vad som är ”ett lesbiskt utseende”, vilket jag 

diskuterade i den sista delen av avsnittet. Deltagarna tillskriver det lesbiska utseendet attribut som 

tillhör den traditionella bilden av den maskulina lesbiska kvinnan i byxor och skjorta. Detta kan 

också ge en känsla av ofrihet i att det finns en förväntan om att se ut som den en är samtidigt som 

detta utseende förväntas göras på ett särskilt sätt. Sammanfattningsvis uppstår alltså andra typer 

av normer i de icke-heterosexuella rummen, som deltagarna på olika sätt förhåller sig till 

respektive (miss)lyckas leva upp till. 
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5. Att bli fri: sammanfattande slutdiskussion 
Denna studie har haft ambitionen att undersöka kvinnors berättelser om erfarenheter av att leva 

med kvinnor efter att ha levt med män. Personerna som har berättat om sina erfarenheter av detta 

var mellan 28 och 67 år vid tidpunkten för intervjuerna. Att undersöka erfarenheter av att röra sig 

från en heterosexuell situation till en lesbisk har inte endast handlat om att studera erfarenheten i 

sig utan också undersöka vad personer med dessa erfarenheter berättar om sexualiteter, kroppar, 

relationer och identiteter. Genom att sätta erfarenheter av omorientering i fokus har det varit 

möjligt att studera hur heterosexualitet respektive lesbiskhet konstrueras i narrativ från personer 

med erfarenheter av båda situationerna. De narrativ som konstruerats i samtalen om att leva med 

kvinnor och att lämna män är inte berättelser om att komma ut och hitta ett sant jag, det är i 

första hand berättelser om att bli fri. Detta är framträdande också i hur de berättar om 

heterosexualitet respektive lesbiskhet, sexualiteter, identiteter och benämningar samt kroppsliga 

begränsningar och möjligheter. 

Berättelserna rör sig mellan dåtid, nutid och framtid. Till en början var ålder inte tänkt som 

en framträdande kategori; men i och med att de intervjuades åldersspann sträcker sig över flera 

generationer kom det att bli synligt att ålder liksom tid och plats spelar roll. Deltagarnas ålder 

spelar roll för när i livet de omorienterade sig, hur de tolkar sin sexualitet, vad de berättar om sin 

omgivning respektive vilken roll de upplever att omgivningen har haft. Genom de intervjuades 

beskrivningar av omgivning och kontext har det varit möjligt att följa utvecklingen av lhbtq-

personers rättigheter i Sverige liksom de utvecklingar som skett inom lhbtq-rörelsen.  

 Inom narrativen förläggs heterosexualiteten till en sorts dåtid, eller som jag i studien 

argumenterat för: till en sorts bakgrund. Majoriteten av deltagarna framställer det heterosexuella 

livet som något de först blev för att det var det enda alternativet eller den givna vägen; det var att 

följa en förväntad linje och en upptrampad stig (Ahmed 2006). Bakgrunden får funktionen att 

förklara och motivera omorienteringen till att leva lesbiskt. Även om intervjusituationen 

förutsätter att deltagaren har levt heterosexuellt, vill jag ändå genom den narrativa analysen av de 

intervjuades utsagor påstå att denna tolkning blivit möjlig genom att studera hur deltagarna 

berättat om omorienteringen. Att heterosexualiteten konstrueras som det tvungna och det 

ojämställda får funktionen att den lesbiska relationen konstrueras som det motsatta: det fria och 

det jämlika. Att leva lesbiskt framställs, i det stora hela, som ett sätt att leva friare än att leva 

heterosexuellt.  
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 Vidare har min ambition varit att undersöka vad denna frihet består av och hur den 

framställs. Analysen visar att tankarna och upplevelserna av den lesbiska relationen 

korresponderar med vad myten om den lesbiska utopin bygger på: att relationer mellan kvinnor 

skulle vara mer jämlik för att könsmaktstrukturen inte existerar som en maktobalans dem 

emellan. Deltagarna i studien är lika benägna att härröra flertalet problem i de heterosexuella 

erfarenheterna till maktstrukturer om kön, som de är att härröra friheten i de lesbiska relationerna 

till avsaknaden av densamma. Det är således möjligt att se att det finns en tendens till en övertro 

på den lesbiska relationen i sig för att den verkar stå utanför (köns)maktstrukturer. Studien visar 

att detta skymmer andra eventuella maktordningar som kan skapa obalans i en lesbisk relation. 

Övertron till den lesbiska relationen kan sägas vara grundad i deltagarnas erfarenheter av 

heterosexuella relationer som begränsande och ojämställda, liksom deras medvetna reflektioner 

om heteronormativitet och patriarkala strukturer som en del av upprätthållandet av manlig 

dominans. Detta sistnämnda genomsyrar studien i alla avsnitt och kopplas samman genom 

studiens genomgående tema frihet-ofrihet.  

 Den upplevda friheten går igen också i de intervjuades utsagor om sexualiteter och 

identiteter. Att det är en queer förståelse av sexualiteter och identiteter som präglat den samtida 

diskursen blir tydligt i deltagarnas berättelser, inte minst hos de yngre deltagarna. Det är framför 

allt två spår som varit framträdande gällande analysen av sexualiteter, identiteter och 

benämningar. Dels viljan att förbli flytande och odefinierad, dels en avsaknad av tillräckliga ord. 

Detta skapar en spänning mellan å ena sidan en vilja att förbli fri, och å andra sidan en känsla av 

ofrihet i språket som begränsar möjligheten till begripbara identiteter.  

 Vidare säger majoriteten av deltagarna att de lever lesbiskt snarare än att de är lesbiska. 

Analysen visar att detta hänger samman med deltagarnas uppfattning av den samtida förståelsen 

av ordet lesbisk. Att vara lesbisk tillskrivs en kontinuitet som deltagarna själva inte lever upp till. 

Att säga att de lever lesbiskt blir därför ett sätt för deltagarna att markera rörlighet i sexualiteter 

och identiteter och den kontextbaserade nivån i detta. Att prata om att leva lesbiskt gör också att 

sexualitet synliggörs som praktik, vilket berör den performativa nivån av den queera förståelsen av 

sexualiteter och identiteter.  

 När deltagarna berättar om den kroppsliga dimensionen av att röra sig från heterosexuella 

relationer till lesbiska framträder berättelser om friktion, begränsningar och möjligheter av olika 

slag. I flera av berättelserna skildras en aningslöshet inför inskränkningar av att visa 

kärleksbetygelser på offentliga platser; deltagarna berättar om hur de i början av de lesbiska 
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relationerna förkroppsligade en omedvetenhet gällande detta genom att de till exempel ohindrat 

sökte kroppslig kontakt med sin lesbiska partner i offentliga rum. De kopplar detta till hur de 

tidigare gjort i de heterosexuella relationerna, där denna typ av begränsningar inte existerat. I 

studien blev begreppet kroppsminne användbart för att beskriva vad denna erfarenhet handlar 

om. På en intellektuell nivå är det möjligt att känna till olika gruppers villkorade öppenhet, 

medan det på en kroppslig nivå blir begripligt först när det upplevs just genom kroppen. En av de 

intervjuade, Sam, förklarar det som att ”erfarenheterna i kroppen” följde med från den 

heterosexuella relationen till den lesbiska. Sam hade ”kunnat uttrycka alla dom där sakerna i det 

offentliga” i den heterosexuella relationen, men i den lesbiska relationen var det alltså inte möjligt 

och det var något hon förstod först när hon upplevde det genom kroppen. Denna typ av friktion 

förklarar vad Sara Ahmed beskriver som att vissa saker blir inom räckhåll och andra inte. Det vill 

säga att vissa saker blir möjliga respektive omöjliga beroende av ens position och riktning. 

 Vidare framträder också berättelser om nya sätt att göra kroppen på i samband med 

omorienteringen. De intervjuade berättar om hur relationen till kroppen förändrades genom att 

till exempel inte förhålla sig lika mycket ”till en mans idé om hur en kropp ska vara”. I detta ingår 

till exempel upptäckter om att kroppsbehåring kan vara åtråvärt. I det stora hela upplever 

majoriteten av deltagarna att de fått en sundare inställning till kroppen i samband med 

omorienteringen. Deltagarna sammanför manliga blickar, heterosexuella miljöer, kroppsnormer och 

kroppskomplex som en sorts påfrestning på kroppen och relationen till den. Även om dessa 

företeelser inte försvinner för att de lever i en lesbisk relation upplever deltagarna alltså att de kan 

förhålla sig till det på ett annat sätt nu, och därmed frigöra sig några av dessa kroppsliga så kallade 

påfrestningar. De intervjuade pratar också om den lesbiska sexakten som den heterosexuella 

sexaktens motsats; de upplever att det finns bestämda sätt att ha heterosex på medan det lesbiska 

sexet framställs som utan riktlinjer.  

 Samtidigt som deltagarna berättar om befriande erfarenheter av de lesbiska situationerna, 

framträder också erfarenheter av andra normer fram – på gott och ont – i anslutning till lhbtq-

rummen. Lhbtq-communityt är i ständig rörelse; det expanderar på vissa håll och krymper på 

andra. Några av deltagarna berättar alltså om upplevelser av begränsningar i lhbtq-sammanhang 

och det kan närmast likna vid att träda in i ett nytt rum och upptäcka att det där existerar andra 

normer för kroppar, relationer och sexualiteter. Det är i synnerhet olika idéer om det lesbiska 

utseendet som aktualiserats i deltagarnas berättelser. De berättar om erfarenheter av att passera 

som heterosexuell och hur detta kan försvåra relationen med lhbtq-communityt. Här blir det 
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således tal om en sorts ofrihet och upplevelser av exkluderande mekanismer inom communityt 

som deltagarna inte var medvetna om innan de blev en del av det. Ihop med vad jag beskrev i 

stycket ovanför, konstrueras alltså en ambivalent relation till den nya situationen: å ena sidan 

frihet i att kunna göra kroppen på nya sätt utanför en heterosexuell kontext, å andra sidan de 

andra normerna som deltagarna möter i queera rum.  

 Slutligen vill jag knyta an till intervjusituationerna. En av frågorna i intervjuguiden lyder: 

”Vad fick du för tankar av att läsa annonsen till studien?”. Uteslutande alla tyckte att det kändes 

som att läsa om sig själv och såg en möjlighet att få prata om sina erfarenheter. Många av 

deltagarna berättar att det är få som frågar om övergången från att leva heterosexuellt till att leva 

lesbiskt. Och om de har pratat med någon om detta var det antingen längesen eller med en 

terapeut av något slag. Som forskare i en intervjusituation är det vanligt att förbereda sig på att 

tystnad ska uppstå, en förbereder strategier för tystnad och för svårpratade ämnen. Denna farhåga 

var obefogad i min situation; tvärtom var majoriteten av deltagarna mer än villiga att prata om de 

ämnen som intervjuguiden innehöll. För en del blev ämnena lustfyllda, för andra var det bitvis 

känslosamt och en sa till exempel att om vi hade suttit en längre stund, på en mer avlägsen plats 

än ett café, hade hon antagligen gråtit. Dessa möten förstärkte mitt intryck av att min studie och 

synliggörandet av denna erfarenhet är motiverad och välkommen: både i forskningslandskapet 

och i lhbtq-communityt, som många gånger går in i varandra. Att min mejlinkorg fylldes av mejl 

från långt fler personer som ville berätta än vad jag hade tid, utrymme och möjlighet till att träffa, 

är för mig ett tecken på och en uppmaning om att fortsätta lyssna på dessa berättelser och 

undersöka vad berättelserna om erfarenheterna innehåller. I min studie har perspektiv som 

exempelvis ras, funktionalitet och klass inte inkluderats, bland annat med anledning av att dessa 

perspektiv inte framkom i materialet av olika anledningar. Jag ser att framtida studier i ämnet 

skulle ha nytta av att förena dessa viktiga perspektiv, dels för att expandera analysen av den 

föreställda upplevelsen av jämlika lesbiska relationer, dels för att över huvud taget inkludera 

kroppar som exkluderas och markeras på fler sätt än vad som framkommit i min studie. 
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Tack 
 
Maja, Stina, Lena, Sam, Josefin, Karin, Ines och Lisa. Tack för ert deltagande i studien. Tack 

också för givande och intressanta möten som berört mig personligen – jag hoppas ni känt igen er i 

texten. Stort tack Jenny Björklund för att du alltid utmanar och uppmuntrar mig, ett särskilt tack 

för att du under min ettåriga sjukskrivning visade att en handledare inte bara har funktionen att 

samtala utifrån text och arbete: ditt stöd är ovärderligt. Tack också till alla som deltagit vid 

masterutbildningens skrivarseminarier under ledning av Helena Wahlström Henriksson – tack för 

inspiration, återhämtning och fika. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

IDENTITET 

Vem är du? 

Hur identifierar du dig? 

Då/nu? 

Viktigt/oviktigt? 

Vad väckte min annons för tankar hos dig? 

 

ÖVERGÅNGEN 

Berätta om övergången, hur var det? 

Upplevde du förändringar? Vilka? Hur? 

Hur kändes det i kroppen?  

Hur ser din relation till din kropp ut då/nu? 

 

RELATIONER 

Lättare eller svårare då/nu? 

Skillnader/likheter? 

Vem var du då? Vem är du nu? 

 

OMGIVNING 

Hur upplever du omgivningen? Är vissa platser tryggare/mer otrygg? 

Hur tror du att omgivningen upplever dig? 

Familj, vänner, arbetsplats, gå på stan 
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Bilaga 2: Webbannons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


