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Abstract 

The aim of this master thesis in Ethnology and Folkloristics is to study how non-binary 

transgender people relate to words and identity positions which concerns primarily gender and 

sexuality. What are their opinions on words such as intergender, queer, trans, man, woman, 

lesbian and gay? What role do such words play in their everyday life and in the construction 

of their identities? 

The study is based on interviews with eight people. Six of the informants have 

non-binary gender identities and two of them are transgender women with some non-binary 

experiences. At the time of the interviews, the informants were between 21 and 37 years old. 

The thesis consists of five chapters, whereof the first chapter introduces the 

topic, the material and the theoretical foundation of the thesis. The main theoretical 

framework for this study is queer theories. In the second chapter, some aspects of the 

everyday life of the informants are presented. How is it to live with a non-binary gender 

identity? Many informants give an account of the complications which occur because they are 

neither women nor men. People of the majority population often consider their identities 

unreal and unintelligible. 

In chapter three it is discussed how the informants explain their relationship to 

different words for non-binary gender identities. Their reasons for choosing to use certain 

words to define themselves with are also presented. Some informants claim that they would 

prefer to live in a world where they did not have to name themselves. Yet every informant still 

uses different words to describe themselves with. 

In chapter four it is demonstrated how choosing a word for one’s identity is a 

process affected by other aspects in a person’s life. The informants decide on a word for 

themselves depending on the people around them. Furthermore, sexuality and sexual identity 

also play a big part in how they conceive and name their gender identity. 

Finally, chapter five consists of a summary of the thesis and a short passage to 

widen the discussion. 

 

 

English title: Finding what is right – A study of non-binary transgender people and their 

construction of identity through words 
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1. Inledning 

 

Under 2012 och vidare in i 2013 pågick den så kallade hen-debatten i svensk media och i 

sociala medier (se t.ex. Hagren Idevall 2014 och Wojahn 2015). Diskussionerna kring det nya 

pronomenets användbarhet och risker var stundvis hätska. I denna studie behandlas dock 

varken den mediala debatten eller pronomenet hen i sig. Istället ligger fokus för studien på en 

grupp människor som i och med hen-debatten fick något större uppmärksamhet i samhället än 

de hade haft tidigare. Det är de individer som identifierar sig mellan eller bortom 

tvåkönsnormen. Med tvåkönsnormen, eller den binära könsnormen, menas den samhälleliga 

premiss som innebär att alla människor kan, och bör, indelas i något av de två könen man och 

kvinna. Pronomenet hen, som varken är han eller hon, kan ifrågasätta just det som för många 

är så självklart, nämligen att alla människor går att kategorisera som antingen män eller 

kvinnor. Människor som identifierar sig bortom den binära könsnormen är alltså varken 

endast män eller endast kvinnor, utan kan identifiera sig som till exempel något mittemellan 

eller bortom dessa två kön, eller som båda dessa två kön samtidigt. De måste således hitta sina 

identitetspositioner utanför de normativa föreställningarna i samhället. Det jag i denna studie 

kommer behandla är de ord och identitetspositioner som finns tillgängliga för dessa individer 

att beskriva sig själva med och benämna sig som, samt hur dessa ord används för 

identitetsskapandet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som identifierar sig mellan eller 

bortom den binära könsnormen förhåller sig till olika ord och identitetspositioner vad gäller 

framförallt kön och sexualitet. Vad tycker de om och hur tänker de kring ord såsom 

intergender, queer, transperson, man, kvinna, lesbisk och bög? Hur använder de sig av de 

olika orden i sökandet efter och iscensättandet av sin identitet? Hur förändras deras relation 

till orden beroende på situation och vilka personer som är närvarande? Vilken roll har dessa 

ord för icke-binära transpersoners identitetsskapande och vardagsliv? Genom att undersöka 

detta hoppas jag kunna påvisa ordens vikt för och inblandning i identitetsskapandet. Jag 

hoppas också kunna visa på några av de sätt varigenom heteronormativiteten verkar i 

samhället, framförallt i (re)producerandet av normerna om ”rent” könade individer inom 

tvåkönsnormen. 
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Material 

Studiens material består främst av semistrukturerade intervjuer med åtta informanter som vid 

intervjutillfället var mellan 21 och 37 år gamla. Av informanterna har jag träffat och intervjuat 

fem personer som identifierar sig icke-binärt vad gäller kön1 samt två (trans)kvinnor2 med 

mer eller mindre icke-binära transerfarenheter. Dessutom har jag även utfört en mejlintervju 

med ytterligare en person som identifierar sig icke-binärt. Alla intervjuer utfördes under 2014.  

De inspelade intervjuerna har varit mellan ca 45 minuter och två timmar långa. Vid 

intervjutillfällena har jag träffat informanterna i eller i närheten av Stockholm. För att 

informanterna skulle kunna känna sig trygga fick de själva välja plats för intervjun, med 

uppmuntran att välja en lugn, något avskild plats för att vi skulle kunna tala ostört. Därför har 

intervjuerna skett på framförallt bibliotek och caféer, men även på informanternas 

arbetsplatser och i deras hem. 

 Intervjuerna har varit semistrukturerade på så sätt att de har utgått från en 

frågelista, men vi har ändå till största delen samtalat relativt fritt och frågor valdes utifrån vad 

som passade situationen. Däremot har samtalen ändå främst bestått av att jag ställde frågor 

och informanterna svarade. Endast vid vissa tillfällen har jag kommit med egna längre 

utläggningar och få informanter har ställt motfrågor. Även om intervjuerna alltså inte har varit 

strukturerade och samtalen har tillåtits flyta på som de vill, så har det ändå tydligt varit en 

intervjusituation. Informanten som mejlintervjuades fick frågorna från den frågelista jag 

utgick från vid intervjuerna. De var då något omformulerade så att de skulle vara lättare att 

förstå i skriftlig form. 

De muntliga intervjuerna har spelats in med diktafon och därefter har de 

transkriberats. I citaten i denna studie har språket omskrivits något för läsbarhetens skull. Till 

exempel har stakningar och upprepningar tagits bort när de inte har tillfört något väsentligt för 

innehållet. Informanternas betoning har markerats i citaten med kursivering. I denna studie 

kommer jag också ofta referera till vad informanterna har sagt och inte bara ordagrant citera. 

Det beror främst på att informanterna i en enda mening under intervjuerna kunde beröra 

flertalet olika teman. Detta eftersom livet är så komplext och inget egentligen är fullständigt 

                                                           
1 Med icke-binärt vad gäller kön (ibland skrivet endast som icke-binär) menar jag personer som identifierar sig 

mellan eller bortom den binära könsnormen.  

2 Jag har valt att skriva (trans)kvinnor för att markera att dessa två informanter är kvinnor, såsom de identifierar 

sig, men med trans inom parentes för att ändå kunna påvisa deras transerfarenheter. Men t.ex. transkille och 

transtjej är också identiteter som vissa personer hävdar och de kommer därför ibland även att utskrivas utan 

parenteser. 
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separerbart från något annat. En del av analysarbetet har därför varit sortera ut dessa olika 

teman ur intervjuerna. 

 Informanter sökte jag via ett flertal olika kanaler. Efter att ha deltagit på ett 

evenemang av den queerfeministiska anarkistiska organisationen Anarcho Pride kontaktade 

jag på Facebook både personer som jag hade mött på evenemanget, men också personer som 

varit inbjudna på evenemangets Facebook-sida men inte närvarat. Jag frågade även runt bland 

vänner och bekanta och bad dem fråga vidare i sin tur. Slutligen annonserade jag också på 

RFSL Ungdoms Facebook-sida. Informanterna i studien är jämnt spridda över dessa tre olika 

kanaler.  

Att jag medverkade på ett evenemang av Anarcho Pride beror på att de 

propagerar för könsanarki och att staten ska sluta sortera in människor i två olika kön 

(Anarcho Pride). Tanken var alltså att under evenemanget kunna träffa människor som har ett 

queert förhållande till sin könsidentitet, något som besannades. De informanter som jag fick 

kontakt med via evenemanget har alltså ett politiskt engagemang, men det gäller även flertalet 

av de andra informanterna som bland annat engagerar sig i det politiska partiet Feministiskt 

initiativ och riksförbundet RFSL. Ett intresse för politiska frågor vad gäller kön och sexualitet 

är alltså något som är nästintill genomgående hos mina informanter och därmed inte något 

som utmärker de informanter som är medlemmar i Anarcho Pride. Vidare har jag inte strävat 

efter att hitta informanter inom en viss åldersgrupp. Att det var RFSLs ungdomsfilial jag 

annonserade hos beror därför endast på att jag kom i kontakt med dem i och med deras 

hemsida Transformering.se. Den hemsidan är nämligen en av de ledande hemsidorna om och 

för transfrågor och transpersoner i Sverige. Jag har alltså inte specifikt sökt efter unga 

personer att intervjua. 

 Som material till studien kommer jag till viss del även att använda några av de 

egenskrivna presentationstexter som finns på Transformering.se. Dessa presentationstexter är 

skrivna av flera olika personer som identifierar sig med någon form av transidentitet. Jag 

kommer att använda mig av några av de texter som är skrivna av icke-binära transpersoner 

delvis för att visa att liknande utsagor som hos mina informanter även står att finna i andra 

sammanhang. Främst kommer dock presentationstexterna användas då en vanlig upplevelse 

bland mina informanter har uttryckts på ett så precist sätt i texterna att jag vill citera. 

En som tidigare har använt självpresentationstexter som underlag för analys är 

Anna Sofia Lundgren i sin avhandling Tre år i g – Perspektiv på kropp och kön i skolan 

(2000). Liksom självpresentationstexterna på Transformerings hemsida är Lundgrens 
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informanters berättelser självbiografiska och reflekterande. I både texterna hos Lundgren och 

på Transformering.se ser författarna tillbaka på sina liv och beskriver sina upplevelser. Enligt 

Lundgren är dock att minnas mer en fråga om tolkning och meningstilldelning, än det är ett 

objektivt återberättande av det faktiska skeendet (Lundgren 2000:93). Texterna i Lundgrens 

avhandling och på Transformering.se är därmed fiktion på så sätt att de inte nödvändigtvis 

beskriver vad författarna gjorde eller kände vid en händelse. Istället har betydelserna och 

reaktionerna efterkonstruerats i berättandet och kronologin har skapats. Samtidigt är dock 

självpresentationstexterna sanna i och med att de verkligen är del av att konstruera 

författarnas självbilder och verklighetsförståelse (Lundgren 2000:89). Självpresentationstexter 

och andra livsberättelser har därför ändå ett stort värde vid studier av identitetsskapande. 

Slutligen har jag även deltagit vid det ovan nämnda evenemanget av 

organisationen Anarcho Pride, något som inte kommer tas upp i denna studie men som 

bidragit till min samlade kunskap om livet som icke-binär och dessa personers relation till 

språket. 

 

Bearbetning av materialet – Informanterna 

Under intervjuerna visade det sig att flera av informanterna var vänner eller bekanta med 

varandra. Eftersom jag har lovat dem att deras utsagor inte ska kunna spåras till dem som 

individer har jag därför funderat mycket över hur jag ska kunna göra informanterna anonyma. 

Ett första steg i det hela är att inte fästa deras fiktiva namn vid information såsom ålder och 

yrke, eftersom detta genast skulle kunna avslöja dem. Således har jag valt att inte beskriva 

informanterna en och en, utan mer allmänt, som en grupp. 

 Vidare har jag också valt att i stort sett genomgående använda pronomenet hen 

om alla. Detta för att de inte genom pronomen ska kunna särskiljas från varandra och därmed 

riskera att förlora sin anonymitet. Alla informanter har själva haft väldigt olika tankar kring 

val av pronomen. De båda (trans)kvinnorna vill bli tilltalade med pronomenet hon, medan de 

som identifierade sig icke-binärt varierar mellan att vilja bli tilltalade hon, hen eller den. Även 

om de alla hade olika preferenser för vilket pronomen de föredrar, så har alla icke-binära sagt 

att det är okej att kalla dem hen. De informanter som identifierar sig icke-binärt kommer jag 

därför genomgående omtala som hen. (Trans)kvinnorna hade jag planerat att omtala som både 

hon och hen beroende på om de behövde anonymiseras eller om deras erfarenhet som 

(trans)kvinna var väsentlig för analysen. Något tillfälle där deras kvinnliga könsidentitet 

behövde markeras med pronomen fann jag dock inte under skrivandet och har därför valt att 
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för enhetlighetens och anonymitetens skull genomgående omtala alla informanter med hen. 

 Under arbetets gång har jag som tidigare nämnt funderat mycket kring olika 

metoder för att anonymisera informanterna. Det finns många olika sätt att göra det på och 

vissa metoder skulle kanske skulle kunna anonymisera informanterna på ett ännu bättre sätt än 

jag har gjort det, till exempel genom ett särskiljande av informanterna och deras utsagor (jfr 

t.ex. Adeniji 2008 och Svensson 2002). Dessa metoder kan dock medföra en förenkling av 

den mångfacetterade verkligheten till en värld där personer är enhetliga och linjära. I själva 

verket är människor mångbottnade och polyfona. Jag vill låta mina informanter vara de 

komplexa individer de verkligen är, med alla de motsägelsefulla och tvetydiga sidorna hos sig 

själva som de uttrycker. Således har jag valt att ändå arbeta med fiktiva namn knutna till en 

specifik informant, samt att vid vissa tillfällen helt enkelt bara skriva informanten eller 

liknande. De namn som jag har givit mina informanter är Alma, Sian, Lynx, Wega, Bent, Lo, 

Nim och Cecilia. Namnen de har givits påminner inte om deras riktiga namn, men däremot 

har jag försökt hitta namn som påminner i stil med de typer av namn som de använder. För 

personerna från presentationstexterna från Transformering.se kommer jag att använda de 

namn som finns utskrivna på hemsidan. De personer som kommer refereras till är Leon och 

Sam. 

 Informanterna i denna studie var vid intervjutillfället mellan 21 och 37 år gamla. 

Vid intervjutillfället var de flesta av informanterna bosatta i Stockholm, men några av dem 

även i det övriga Mälardalsområdet, på Västkusten samt i de norra delarna av Sverige. Några 

av dem arbetar på större företag, andra arbetar inom familjeföretag och några studerar vid 

universitet eller högskola. Flera av de intervjuade är som tidigare nämnt engagerade inom 

HBTQ-frågor och arbetar antingen professionellt eller volontärt inom olika rörelser och 

verksamheter, framförallt queera sådana. Jag har valt att inte fråga dem om vilken 

könstillhörighet de tillskrivits vid födseln då det har känts viktigt för mig att visa att jag ser 

dem som de vill bli sedda. Deras tillskrivna könstillhörighet har dock ofta framgått ändå under 

samtalens gång, men kommer omnämnas endast då det är relevant för deras berättelser. 

 

I möte med informanterna 

En svårighet jag upplevde under insamlingen av materialet kom av min egen könsidentitet och 

mitt könsuttryck som gör att jag genomgående (så vitt jag har uppfattat det) passerar som 
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ciskvinna.3 Det gör att jag ses som en del av majoritetssamhället vari informanterna står som 

minoritet. När jag dessutom kommer från universitetet och frågar dem om de vill ställa upp på 

en studie är det inte underligt att jag till en början bemöttes med skepsis. Jag står då nämligen 

i en maktposition, vilket kan få informanterna att känna sig otrygga. Personer med icke-binära 

könsidentiteter bemöts ofta av oförståelse och även andra kränkande beteenden, så därför 

möttes jag under sökandet efter informanter ofta med misstänksamhet. Att informanterna 

tillfrågades på Internet, via e-post eller Facebook-meddelanden, gjorde säkert att 

tillitsproblematiken blev än större. De kunde nämligen därmed inte avläsa mitt kroppsspråk 

eller mitt tonfall, som tydligare än ord kan förmedla inställning och välvilja. De tillfrågade 

svarade därför nästan uteslutande med att ställa en mängd motfrågor för att avgöra om jag var 

påläst och allierad, istället för fördomsfull eller exotiserande. Även för att få möjligheten att 

annonsera på RFSL Ungdoms Facebook-sida fick jag noggrant beskriva mig själv och mitt 

arbete för en anställd på RFSL Ungdom. Dessa tillitsproblem som jag upplevde som stora 

under sökandet efter informanter var dock inget som jag kände av vid de faktiska mötena med 

informanterna. Under intervjusituationen upplevde jag det som att informanterna kände sig 

trygga och intresserade av att tala om sig själva och sina tankar, även om vi stundvis berörde 

ämnen som kunde vara smärtsamma för dem.  

Även om jag upplevde att informanterna vid mötet slutligen kunde känna tillit 

till mig som individ och forskare, så är det fortfarande så att min position inom det binära 

majoritetssamhället medför att jag måste fortsätta vara försiktig. Det ligger nämligen ett stort 

ansvar i hur jag skriver. Detta eftersom jag per definition inte är ”en av dem”. Informanterna 

befinner sig i en icke-normativ minoritetsposition i samhället, vilket är en prekär och utsatt 

position. Hur kan jag studera och skriva om ”dem” utan att markera ”dem” som ”de Andra”? 

Hur kan jag tala om ”dem” utan att det per automatik blir ett etiskt komplicerat utpekande? 

 Språket i sig är fullt av betydelser som reproduceras i och med användandet och 

som får samhälleliga konsekvenser. Anna Sofia Lundgren skriver att texter om andra 

oundvikligen utgör former av representationer (Lundgren 2001: 202). Att skriva om andra 

innebär därför ett stort ansvar som man bör vara medveten om. Som forskare är det därför 

viktigt att vara uppmärksam på betydelsemotsättningar och undantag, för att inte reproducera 

en alltför stereotyp bild av verkligheten (Lundgren 2001). Ett sätt att göra det på är att ofta 

låta informanterna själva komma till tals, så att de med egna ord kan berätta om sin situation 

                                                           
3 Med cisperson menas ”en person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop enligt 

normen” (Transformering.se). Cis innebär således motsatsen till trans. 
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(Mason 2001). Detta är en av anledningarna till att jag valt att göra just intervjuer, då det är en 

av de bästa metoderna för att få höra andra människors röster. Det har varit väldigt viktigt 

under arbetets gång att bemöta och framställa informanterna såsom de är, som 

mångfacetterade och verkliga och samtidigt så fantastiska som människor är. 

Introduktion till queerteori 

Denna studie bygger på queerteori, eller kanske snarare på queerteorier, då det är många olika 

teoretiker, texter och perspektiv som tillsammans bildar det vi kallar queerteori. Trots sitt 

namn är queerteorins största fokus inte det queera, det avvikande, utan målet är istället att 

undersöka det heteronormativa och hur det reproduceras som normalt. Queerteorier 

ifrågasätter det naturliga i samhällets normer och försöker klarlägga hur normerna skapas i 

specifika situationer (Cameron & Kulick 2003: 55). När queer började användas som begrepp 

ansågs det vara ett mer inkluderande ord än de ord som tidigare främst användes om personer 

som bröt mot heteronormerna, såsom homosexuell och lesbisk. Queer innefattar nämligen alla 

människor som står utanför heteronormativiteten (Kulick 1996: 8f). Ibland har queer också 

använts om alla individer som på något sätt bryter mot normer. Det gör dock att ordet riskerar 

att förlora sin politiska slagkraft inom HBTQ-frågor (Rosenberg 2002: 15). Jag använder 

därför queer endast i relation till brott mot normer vad gäller kön och sexualitet. 

 När queerteori gjorde sitt intåg i akademin gjordes det genom att kritisera och 

problematisera den feministiska forskningens syn på kön och sexualitetsforskningens syn på 

sexuell identitet (Lindholm 1996: 39). Ifrågasättande och problematisering har alltså alltid 

varit en viktig grund för queerteori. En sak som ifrågasätts av queerteori är till exempel att det 

skulle finnas någon av naturen given essens i världen. 

Det finns som sagt väldigt många olika teoretiker som queerteori kan byggas på. 

Något gemensamt för dem är dock ett konstruktivistiskt tänkande. Det synsättet innebär att 

kunskap och identiteter är historiskt och kulturellt skapade och i en process av kontinuerligt 

skapande. Det medför att det inte finns någon naturlig essens inom människor (Kulick 1996: 

11f). Något avgörande för den queerteoretiska synen på identitet var när Michel Foucault i sin 

Sexualitetens historia (1976/2009: 64f) konstaterade att den homosexuella identiteten 

uppfanns under den senare halvan av 1800-talet. Även om handlingar som idag skulle klassas 

som homosexuella även skedde tidigare, så var det inte förrän i slutet av 1800-talet som de 

ansågs vara förknippade till en specifik individ med en homosexuell natur eller identitet. 

Liksom Foucault visar att den homosexuella individen inte är en av naturen skapad 

självklarhet så erkänner inte heller queerteori heterosexualitetens dominans som naturlig och 
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given (Kulick 1996: 9). Istället är det så att den, av Adrienne Rich så kallade, obligatoriska 

heterosexualiteten verkar på alla plan i samhället för att tvinga människor till heterosexualitet 

(Rich 1980/1996: 233). Om heterosexualitet vore så självklar och naturlig som den framstår 

så vore det inte nödvändigt med all denna propaganda och alla dessa tvingande åtgärder 

(Rosenberg 2002: 71, 84). ”Kritiken av heteronormativiteten” är därför, som Tiina Rosenberg 

uttrycker det, ”queerteorins mest centrala och användbara teoretiska ansats” (idem: 100). 

Den queerteoretiker jag i huvudsak kommer att använda mig av i denna studie är 

Judith Butler, vars teorier nedan kommer att presenteras. Först krävs dock en kort genomgång 

av diskursanalys. Både Judith Butler och Michel Foucault har nämligen använt sig av 

diskursbegreppet. Diskursteoretiker menar att språket, och därmed vår tankevärld, är 

strukturerat efter flera olika föreställningar, så kallade diskurser. En diskurs är enligt 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000: 7, kursivering 

i original). Den grundläggande inställningen inom diskursanalys är att språket inte rent av 

speglar en faktisk verklighet, utan att vår omvärld istället endast är tillgänglig för oss genom 

språket och att den också kontinuerligt skapas därigenom. Trots att detta medför att världen i 

grunden är kontingent, så är människor i praktiken ändå relativt låsta. Detta eftersom 

diskurserna strukturerar våra föreställningar, vilket omöjliggör vissa tankar och handlingar. 

Dock är det så att flertalet olika och i sig motsägelsefulla diskurser kan samexistera. Det gör 

att betydelser kan glida och förskjutas, vilket möjliggör handlande som kan utmana och på så 

sätt förändra strukturerna (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000). Denna syn på världen 

och språket är den som finns i de queerteoretiska ingångar jag kommer att använda mig av. 

Då jag dock inte ämnar genomföra en regelrätt diskursanalys, och begreppet diskurs i sig kan 

uppfattas som något svårförståeligt, kommer jag i denna studie snarare tala om föreställningar 

än diskurser (jfr Martinsson 1997: 13ff). 

Som Rosenberg förklarar så är Foucault, även om han var queer, inte någon 

queerteoretiker (Rosenberg 2002: 64). Dock har Foucaults texter starkt påverkat queerteori 

och bland annat har han haft inflytande över queerteorins syn på makt. Jag delar Foucaults 

uppfattning att makt inte är något som kan innehas, utan är något som utövas. Inte heller är 

makt något endast repressivt som kommer uppifrån. Istället är det en mångfald av 

maktkamper som skapas i alla relationer och makten är nödvändig för skapandet, både av 

möjligheter och begränsningar. Makt kommer underifrån och sprider därifrån normer som 

homogeniserar och strukturerar samhället. Vidare är makt alltid relationell så att världen 
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består av många maktkamper och motståndspunkter. Det betyder att motstånd aldrig står 

utanför makten, utan finns i och har en funktion för makten (Foucault 1976/2009: 94ff). 

Denna syn på makt innebär att maktkamper har en viktig funktion i de sociala processer som 

skapar kön och sexualitet (Lindholm 1996: 39). 

 

Judith Butler och identitet 

En annan teoretiker som har varit central för queerteorin är Judith Butler. I Genustrubbel 

(1990/2011)4 lägger Butler grunden för sina teorier om kön och sexualitet. Enligt Butler är 

kön performativt, alltså det konstrueras inom diskursen genom handlingar. Detta sker 

kontinuerligt vilket medför en illusion av stabilitet och substans, men kön består de facto 

endast av ständiga upprepningar. Att kön är skapat innebär dock inte att det är artificiellt i 

motsats till något som skulle vara verkligt. Istället är allting diskursivt konstruerat. Vidare 

förklarar Butler att många feminister tidigare har skiljt på genus och kön, med genus som de 

kulturellt skapade maskulina och feminina yttringarna och med kön som den fasta, naturligt 

givna kroppen som genus fästs vid. Detta medför dock en syn på kropp och kön som om de 

vore utom kulturell påverkan. Istället menar Butler att vi måste ”göra oss kvitt illusionen att 

det finns en verklig kropp bortom lagen” (Butler 1990/2011: 162). Med det menar Butler att 

det bara finns genus och att även kroppen konstrueras inom diskursen. Även om Butler 

använder begreppet genus (engelskans gender) så kommer jag istället att använda mig av kön. 

Detta för att det dels gör det tydligare vad det handlar om och dels understryker att även 

kroppar är kulturellt konstruerade (se t.ex. Lundgren 2000: 27 och Lindelöf 2006: 19f). 

 Ett viktigt begrepp för Butler är den heterosexuella matrisen. Den förklarar hur 

samhället strukturerar och förstår kön och sexualitet. Den heterosexuella matrisen innebär att 

all kroppar måste delas in i två kön, man och kvinna, och att dessa två måste vara varandras 

motsatser och åtrå varandra. Enligt Butler kan människor endast ses som förståeliga subjekt 

om de efterlever den heterosexuella matrisens ramverk med en logisk koppling mellan kön, 

genus och sexualitet. Eftersom man och kvinna enligt den heterosexuella matrisen måste åtrå 

varandra för att ses som begripliga talar Butler om en tvingande heterosexualitet. Denna 

brukar även benämnas heteronormativitet (se även Ambjörnsson 2006: 51f). 

Heteronormativiteten är alltså de normer som gör heterosexualiteten rådande, och därmed 

också det binära könssystemet enligt den heterosexuella matrisens föreskrifter. 

                                                           
4 Kommande referenser till Butler i teorigenomgången hänvisar till detta verk, om inte annat anges. 
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Heteronormativiteten innebär alltså upprätthållandet av den heterosexuella matrisen, som är 

grunden för att människor ska ses som förståeliga subjekt. 

 Även om den heterosexuella matrisen är tvingande, så berättar dock Butler att 

det finns möjlighet till förändring. Den möjligheten kommer av att allt just är konstruerat och 

performativt. Det skapas alltså av idel upprepningar, vilket gör att vissa iscensättningar är 

dömda att misslyckas. Det finns också flertalet samexisterande och i sig motsägande normer 

som gör att individer kan agera i enlighet med vissa normer samtidigt som de bryter mot 

andra. Att icke-normativa individer iscensätter och därmed parodierar heteronormativitet 

påvisar också just hur konstruerat allt i grunden är. Alla dessa små förskjutningar i 

iscensättande och denna inre dissonans menar Butler är sättet varigenom tillståndets 

naturlighet kan ifrågasättas och normerna omförhandlas. 

 Enligt Butler är alltså kön performativt och inte expressivt. Hon menar därmed 

att det inte finns någon inre könsidentitet att uttrycka, utan genusattribut formar ”i själva 

verket den identitet som de sägs uttrycka eller visa” (Butler 1990/2011: 220). Det 

kontinuerliga skapandet av identiteten medför dock ”illusionen att det finns en inre 

organiserad genuskärna” (idem: 214). Butler menar alltså att identiteten är en praktik, ett 

ständigt upprepande, som endast skapar ett sken av en fast, inre identitet. Ingen är alltså sin 

könsidentitet. Det finns inget ”att vara”. Jag menar dock att det samtidigt är viktigt att komma 

ihåg att det ändå finns en upplevelse av att vara. Även om identiteter inte bara är skapade, 

utan kontinuerligt skapas, så vittnar ändå människor om en tydlig känsla av en upplevd 

identitet. Paul Baker förklarar: ”Clearly, people do self-identify and are labelled by others as 

male, female, gay, lesbian or heterosexual, etc. These identities ‘exist’ within discourse, 

shaping the minds, bodies and lives of many people” (Baker 2008: 194). Den upplevda 

identiteten konstrueras alltså fortlöpande och förändras därmed ständigt, men jag anser det 

ändå är viktigt att även poängtera och erkänna individers upplevelse av att ha en inre identitet. 

Komma ut-berättelser, där människor berättar om hur de äntligen vågar leva ut sin inre 

identitet, blir inte förståeliga om man inte kan tala om både en upplevd inre identitet och ett 

yttre handlande som uttrycker identiteten. På samma sätt, om man endast talar om identitet 

som iscensättning, så skulle det inte behöva vara någon skillnad på en transsexuell kvinna och 

en dragqueen. Upplevelsen av och föreställningen om att ha en identitet skapar reella effekter 

i den sociala verkligheten. I en studie av könsidentiteter måste vi därför kunna tala om både 

en inre och en yttre identitet, även om både det upplevda inre och det uttryckta yttre är 

konstruerade inom diskursen (se även t.ex. Kulick 1996: 18 och Rosenberg 2002: 100). 
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Samtidigt att det också viktigt att poängtera, som Baker också förklarar, att även 

om människor oftast talar om identitet i singular så borde vi i själva verket snarare tala om 

identiteter (Baker 2008: 11). Människor identifierar sig med en mängd olika 

identitetspositioner och vilken som känns närmast eller viktigast kan variera beroende på 

situation.  Liksom alla andra människor har informanterna i denna studie många olika 

identiteter. De har en etnisk identitet, en klassidentitet, en åldersidentitet och kanske en 

yrkesidentitet, som alla tillsammans samverkar till vem individen är. Att analysera hur olika 

maktpositioner samverkar och på olika sätt förstärker och förminskar varandra innebär ett 

intersektionellt tänkande. Två maktaxlar vars samspel dock alltid måste studeras för en 

queerteoretisk analys är kön och sexualitet (Rosenberg 2007: 81). Fokus för denna studie 

ligger därmed på informanternas könsidentiteter och deras sexuella identiteter. 

 

Queerteori med ett språkligt perspektiv 

Queer står dock inte bara för en samling akademiska teorier, utan även för en politisk rörelse 

och en identitetsposition. Ordet queer betyder på engelska ”konstig” eller ”pervers” och har 

använts som ett nedsättande ord för icke-heterosexuella personer. Under 1990-talet började 

dock queer tas tillbaka av icke-heterosexuella till att bli ett ord för själv-identifiering och 

politisk aktivism. Sedan dess har queer kommit att bli ett identitetsord för en kategori där 

många olika sorters icke-normativa människor får plats och ett ord som visar på ett kritiskt 

förhållningssätt till samhällets normer (Ambjörnsson 2006: 13ff och Kulick 1996: 7). Varför 

började de icke-heterosexuella använda ett ord som tidigare hade sårat dem? Kan kampen 

föras genom ett skifte i språkbruket? Och framförallt, vad har egentligen språket för betydelse 

och hur används det? 

 I grunden så är människan helt beroende av språket. Butler skriver att ingen kan 

stå utanför språket för att det strukturerar oss, men att även om språket gör oss möjliga så 

determinerar det oss ändå inte. Dock kan vi endast möta världen genom språket och vi själva 

kan endast bli förståeliga genom språket (Butler 1990/2011: 37). Genom att bygga på Jacques 

Derridas teorier skriver till exempel Anna Livia och Kira Hall att talande människor både är 

konstruerade och begränsade genom den ständigt upprepade diskursen. Det medför att: “One 

is trapped within the limits of the sayable” (Livia & Hall 1997: 7). Det enda sättet för oss att 

leva tillsammans i världen som sociala varelser är därmed genom våra ord. Många använder 

sig därför också av de nedsättande orden de har blivit benämnda med, för att de ändå genom 

just själva benämningen ges en plats i den sociala verkligheten (Butler 1997: 2, 26). 
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Det språk och ord handlar om är benämning och kategorisering. Världen vi lever 

i har nämligen inga självklara kategorier, utan det är vi människor som benämner och 

strukturerar den. Detta blir tydligt när Deborah Cameron och Don Kulick förklarar att det är 

genom språket som fenomen blir definierade. Som exempel berättar de att en studie visat att 

60% av USA:s befolkning menar att oralsex inte räknas som sex, medan 40% anser att det gör 

det. Själva akten är densamma, men genom orden får akten olika innebörd. Med detta vill de 

visa hur kategoriseringar och benämningar sker genom språket och inte genom att 

kategorierna redan finns där som självklara. De skriver att vad som räknas som ”good or bad 

sex, what is normal, permissible, acceptable or ’real’ sex – are inevitably conducted on 

linguistic terrain” (Cameron & Kulick 2003: ix). Personbenämning är därför ett aktivt 

konstruerande av sociala grupper och inte en användning av ord som speglar en befintlig 

verklighet (Wojahn 2015: 18). Hur man benämner en social kategori innebär därmed 

diskursiva och normativa effekter och ställningstaganden (Rosenberg 2002: 16). 

 Butler menar att benämningen av kön, och därmed också kategoriseringen av 

kön, är en tvingande handling som både konstruerar och befäster en social verklighet. 

Benämningen manar sedan de könade kropparna till att fortsätta iscensättas och uppfattas i 

enlighet med den heterosexuella matrisen (Butler 1990/2011: 189). Att kunna få benämna sig 

själv är därför mycket viktigt för individen och det handlar också om makt. Den som har makt 

nog att kunna benämna sig själv kan påverka hur självet kan komma att konstrueras och 

uppfattas. Därför, skriver Cameron och Kulick, har rätten att få benämna sig själva ofta varit 

något som minoritetsgrupper har kämpat för. Ordet i sig, menar de, är nämligen viktigt för hur 

gruppen människor konstrueras och uppfattas (Cameron & Kulick 2003: 23). Att vara 

benämnd ger individen också en position att agera utifrån. Bruce Bagemill skriver att: ”As in 

other liberation movements, a profound act of autonomy is that of naming: Identities are 

affirmed by making them linguistically distinct, either by coining new terms or reclaiming old 

ones” (Bagemill 1997: 383, kursivering i original). Hur individer tänker vid val av ord för 

självbenämning är därför högst relevant. Vilket ord de väljer att använda om sig själva 

handlar nämligen både om identitetsskapande och om vad de vill förmedla om sig själva och 

sin världsbild. 

Slutligen är det så att även om denna studie främst kommer att bygga på 

queerteorier, så kommer jag även att arbeta eklektiskt med begrepp från olika teoretiker 

beroende på vad jag anser vara passande för det material som analyseras. Jag menar dock att 
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alla de teorier och begrepp jag använder mig av i studien är förenliga med den för queerteorin 

grundläggande synen på identiteten och världen som kontinuerligt konstruerad. 

 

Tidigare forskning 

Det är många etnologer i Sverige som har använt sig av Judith Butler för att studera kön och 

iscensättandet av identitet. Ett exempel är Anna Sofia Lundgren i sin avhandling Tre år i g – 

Perspektiv på kropp och kön i skolan (2000) där Lundgren studerar högstadieelevers 

könskonstruktion. För studien följde Lundgren en högstadieklass under elevernas tre år i 

högstadiet och hon har undersökt skolan som arena för könsskapande samt elevernas 

föreställningar om kön och hur de hanterar dem. Även Karin S. Lindelöf har i Om vi nu ska 

bli som Europa (2006) studerat könsskapande. Fokus för studien är diskurser kring femininitet 

och könsskapande för unga, välutbildade kvinnor i Polen samt på reproduktion och 

ifrågasättande av diskurserna. En mer nypublicerad etnolog som har använt sig av Butlers 

teorier är Erika Lundell. I sin avhandling om levande rollspel, Förkroppsligad fiktion och 

fiktionaliserade kroppar (2014), använder sig Lundell främst av Butlers teorier om 

iscensättning av kön samt av begriplighet. Informanterna i studien behöver dels iscensätta 

begripliga kön i vardagsvärlden, samt begripliga karaktärer inom det levande rollspelet de 

deltar i, för att kunna bli förståeliga mänskliga subjekt. 

En etnolog som, liksom jag i denna studie, skriver om transfrågor är Signe 

Bremer. I sin avhandling Kroppslinjer (2011) har Bremer, genom att använda sig av en 

kombination av Sara Ahmeds queerfenomenologi och Butlers socialkonstruktivistiska teorier, 

studerat könskorrigeringsvården för transsexuella personer i Sverige (den så kallade ts-

vården). Bremer undersöker hur kropp och personskap5 skapas och utmanas i informanternas 

berättelser om könskorrigering, samt de möjligheter och begränsningar som deras 

iscensättande resulterar i. Genom att studera informanternas möte med ts-vården kan Bremer 

peka på rådande könsnormer som påverkar och underkänner informanternas iscensättande av 

kön, i både beteende och kroppslig materialitet. I studien följer Bremer informanterna under 

könskorrigeringen, från den väntan som infaller i början och sedan genom hela vårdprocessen. 

I studien fokuserar Bremer mycket på materiella villkor och hur kroppars materialiteter 

påverkar informanternas orientering samt om de ses som begripliga individer eller inte. Som 

slutsats menar Bremer att ts-vården i Sverige är starkt påverkad av heteronormativa 

                                                           
5 Bremer väljer att använda sig av personskap istället för identitet för att kunna påtala att informanterna även 

måste konstitutionellt erkännas som personer inom ts-vården och samhället i övrigt. (Bremer 2011: 16) 
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föreställningar. Ts-vården både bedömer om transsexuella är lämpade för könskorrigering 

utefter tvåkönsnormen och kroppsnormativa premisser, samt driver på att producera 

heteronormativa, ”rent” könade individer. Även jag försöker i denna studie påvisa hur 

människor av samhället uppmanas till att iscensätta heteronormativa identiteter. 

 En annan etnolog som också studerat genus, sexualitet och det materiella genom 

en kombination av Ahmed och Butler är Michelle Göransson. I Materialiserade sexualiteter 

(2012) undersöker Göransson relationerna mellan sexualiteter, kroppar, ting och rum. Genom 

intervjuer, promenadintervjuer och observationer undersöker Göransson hur materialiteter 

påverkar heteronormerna i samhället samt hur materialiteterna själva skapas som 

heterosexuella eller icke-heterosexuella. Göransson studerar relationerna dem emellan, var de 

skiljs åt och när de länkas samman, samt hur de samskapar och samskapas. Liksom Bremer 

studerar även Göransson hur människors kroppar bebor rum, men Göransson studerar också 

hur rum bebor människokroppar. Även om mitt fokus inte ligger på materialiteter så har 

Göranssons queera angreppssätt varit en inspiration för min studie. Bland annat undersöker 

Göransson hur det är att skeva, alltså att bli markerad som annorlunda, samt hur det är att 

skava, alltså att uppleva sig vara i otakt med resten av världen. Dessa två begrepp kommer att 

beskrivas närmare längre fram. 

Både Bremer och Göransson har alltså fokuserat mycket på materialiteter, men 

en etnolog som har studerat identitetsskapande genom språket är Pia Lundahl. I Lesbisk 

identitet (1998) har Lundahl undersökt och problematiserat konstruktionen av lesbiska och 

bisexuella kvinnors identiteter. Detta har hon gjort genom att analysera de intervjuade 

kvinnornas egenberättade livshistorier. Lundahl skriver att berättandet av ens livshistoria är en 

selektiv process, där personer i efterhand skapar en sammanhängande och tolkad berättelse, 

istället för att objektivt återge ett händelseförlopp. Genom berättande försöker personer i 

efterhand organisera disparata erfarenheter till en kronologisk och logisk biografi som kan 

förklara och legitimera deras livssituation vid tidpunkten för berättandet. Personer använder 

sig också av etablerade berättartekniker och föreställningar, som sätter in de personliga 

upplevelserna i kända mönster. Personer tolkar också sina upplevelser och tillskriver dem 

betydelser i enlighet med kulturella och sociala föreställningar. Icke-heterosexuella personers 

livshistorier blir gärna i form av så kallade komma ut-berättelser. Dessa berättelser försöker 

påvisa hur homosexualiteten alltid funnits latent inom individen, även innan berättaren själv 

ännu varit medveten om det. Detta medverkar till att skapa en enhetlig bild av berättarens 

identitet. Att ha en kontinuerlig och sammanhängande identitet, samt att leva öppet med sin 
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sexuella identitet, är vad som enligt de flesta av Lundahls informanter krävs för att anses ha 

en autentisk lesbisk identitet. För att uppvisa denna autentiska identitet konstruerar därför 

informanterna sina livshistorier till att bli mer enhetliga och raderar eller bortförklarar alla 

upplevelser som inte stämmer överens med en lesbisk identitet. I analyser av mina 

informanters identitetsskapande är Lundahls autenticitetsbegrepp högst relevant och det 

kommer att diskuteras närmare i denna studie. 

En text som befinner sig i skärningspunkten mellan queerteori och lingvistik och 

som därför har varit mycket användbar för min studie är Language and Sexuality av lingvisten 

Deborah Cameron och antropologen Don Kulick (2003). Cameron och Kulick skriver att 

mycket av den forskning som har gjorts kring språk och sexualitet i själva verket har 

behandlat språk och sexuell identitet. De försöker därför i sin text bredda innebörden av 

sexualitet och även ta upp olika sidor av sexualitet som inte handlar om hur man formar sin 

identitet i ord. Ändå handlar Language and Sexuality, fortfarande mycket om identitet. 

Cameron och Kulick har ett konstruktivistiskt och diskursteoretiskt angreppssätt och menar att 

kunskap, identiteter och normalitet är något som skapas genom språket. Cameron och Kulick 

förklarar att sexuella identiteter, praktiker och begär inte är något som alltid finns och har 

funnits på samma sätt genom historien och som endast i vissa epoker eller kulturer tillåts 

uttryckas. Liksom Cameron och Kulick menar även jag att sexualitet inte existerar innan 

språket, utan skapas genom vårt tal om sexualitet och hur vi namnger och kategoriserar det. Vi 

kan endast förstå sexualitet genom de existerande diskurserna om sexualitet. 

Slutligen vill jag presentera Daniel Wojahns nyutkomna avhandling i nordiska 

språk, Språkaktivism (2015). Wojahns studie behandlar politiskt motiverade språkförändringar 

och de metaspråkliga diskussioner som följer dem. Fokus ligger på feministiska och queera 

språkförändringar såsom pronomenet hen, användandet av en istället för man samt bytet från 

brandman till brandsoldat och liknande. Jag upplever Wojahns studie som närliggande min 

egen studie. Detta främst i hur Wojahn ser på språk och benämning som identitetsskapande 

samt för att hans resultat överensstämmer med det mina egna informanter uttrycker. Att språk 

är viktigt för transpersoner menar Wojahn är tydligt eftersom i stort sett allt hans material från 

transcommunityt berör det. Wojahn har även inspirerat mig till att använda Lann Hornscheidts 

och Mats Landqvists begrepp dispositiv (Hornscheidt & Landqvist 2014), vilket kommer 

diskuteras längre fram i denna studie. 
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Queert språkbruk 

Att läsa och skriva om queera ämnen innebär att man måste bekanta sig med en mängd olika 

ord som sällan används till vardags i majoritetssamhället. Detta just för att de ämnen som 

diskuteras knappt ens existerar inom könsbinära och heteronormativa kretsar. Det viktigaste 

ordet att presentera är kanske HBTQ, som är en initialförkortning för homosexuella, 

bisexuella, trans- och queerpersoner. Det är den paraplybeteckning som generellt används för 

att ringa in icke-heteronormativa personer. Även queer som sådant används ibland också 

nästan synonymt med HBTQ, även om det också kan innebära ett mer kritiskt förhållningssätt 

till normer. Transpersoner är sedan i sig också ett paraplybegrepp som inkluderar mångfalden 

av olika sorters transidentiteter, alltså könsidentiteter där inte kropp, könsidentitet och/eller 

könsuttryck sammanfaller på ett normativt sätt. Även om transpersoner är det vedertagna 

samlingsnamnet så är det samtidigt viktigt att komma ihåg att inte alla som av andra personer 

kanske skulle definieras som trans vill kännas vid det begreppet. Till exempel är det många 

transsexuella personer som efter sin könskorrigering vill ses som ”vanliga” kvinnor och män 

(se Bremer 2011: 18). Det är därför viktigt att vara lyhörd på hur personer själva vill bli 

definierade. I denna studie kommer jag dock att tala om icke-binära transpersoner då ingen 

informant frånsagt sig transbegreppet på grund av disidentifiering, utan snarare av tvivel på 

sin rätt till ordet. Vidare är motsatsen till trans att vara cis. Med en cisperson menas en person 

vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck överensstämmer enligt normerna för 

kön. 

HBTQ-personer är en minoritetsgrupp i samhället och söker sig därför ibland en 

internationell gemenskap där de kan finna fler ”som är som dem”. Kanske är det just därför 

som en hel del engelska låneord används inom queera kretsar, dock oftast med försvenskat 

uttal (se även Wojahn 2015: 152). Många av de ord som finns för icke-binära könsidentiteter 

kommer just från engelskan, även om ordstammarna kan ha sina grunder i latin och grekiska. 

Exempel på sådana ord som informanterna använder sig av är intergender, genderqueer, 

genderfluid, bigender, pangender, nongender, ftx (female-to-x) och mtx (male-to-x). Dessa är 

de ord som används av informanterna och det finns inga vedertagna svenska översättningar. 

 På liknande sätt finns det flertalet andra låneord som har givits en framträdande 

plats inom HBTQ-kretsar i Sverige, såsom (re)claim, pride, butch och community. Dessa ord 

används av de flesta av informanterna, kanske för att det är svårt att hitta en svensk 

översättning som är tillfredsställande eller helt enkelt för att de hör andra använda dem. 

Eftersom de engelska orden används inom dessa kretsar så finns det vissa associationer och en 
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specifik historia knutna till dem. När de används bär de med sig ett bagage av föreställningar 

och innebörder, och det känns därför rätt att använda vissa av dessa låneord i denna studie 

istället för att försöka hitta svenska översättningar som inte för med sig samma situering och 

kontext (se även t.ex. Murray 2004: 167). Ett ord som jag därför kommer att använda är 

community, som används i kombinationer som HBTQ-community och transcommunity. 

Ordet, som betyder gemenskap eller samhälle, betecknar oftast för informanterna dels de 

andra icke-heteronormativa individer som de har träffat och känner gemenskap med, men 

också det föreställda större antalet människor i världen som ”är som dem” och därmed ”på 

deras sida”. Ett problem med ordet community är att det kan ge intrycket av att det syftar till 

en inbördes homogen grupp. Även om så inte är fallet, så är ändå individerna inom ett 

community ofta bundna till varandra genom att vara utsatta för ett liknande förtryck, vilket i 

det här fallet är ett främst tvåkönsnormerande, cisnormativt och heterosexistiskt förtryck (se 

även Wojahn 2015: 56). 

 

Disposition 

Denna studie är uppdelad i fem avsnitt. Efter denna inledning följer ett avsnitt där några 

aspekter ur informanternas livssituation behandlas. Det handlar om hur de beskriver och 

upplever sina identiteter i sitt vardagsliv. I avsnittet diskuteras även olika komplikationer som 

uppstår på grund av deras icke-binära könsidentiteter. Mot slutet av avsnittet konstateras att 

det finns en mängd olika ord att kunna benämna en icke-binär könsidentitet med. I avsnitt tre 

tas sedan upp några argument för och emot att ha ett ord att benämna sig själv med. I avsnittet 

diskuteras hur informanterna tänker när de väljer ord att ta till sina samt varför de väljer att 

inte hävda andra ord. Även om några av informanterna helst skulle vilja få gå obenämnda, så 

väljer ändå alla informanter att beskriva sig själva med något eller några ord. I avsnitt fyra 

behandlas därefter ordens och identitetsskapandets relationella karaktär. Det som berörs är 

både olika sociala aspekter av identitetsskapande samt hur identitetsskapandet påverkas av 

relationen mellan kön och sexualitet. I det avslutande avsnittet finns en sammanfattning av 

studien samt en avslutande diskussion om hur benämning skulle kunna användas till motstånd 

mot rådande normer. 
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2. Att leva med en icke-binär könsidentitet 

 

 

Den binära könsnormen är mycket starkt förhärskande i dagens samhälle. Det innebär att 

enligt de rådande föreställningarna så finns det endast två kön, man och kvinna, och att alla 

människor kan och ska kategoriseras in i en av dessa två kategorier. Informanterna i denna 

studie identifierar sig dock som icke-binära vad gäller kön. De upplever sig ha identiteter som 

ligger mellan eller bortom positionerna man och kvinna. I detta kapitel kommer att 

presenteras vissa aspekter av hur det är att leva med en icke-binär könsidentitet. Hur upplever 

de sina identiteter? Vilket motstånd möter de i vardagen? Var kan de finna en trygg plats i 

tillvaron? Och slutligen, hur upplever de sin situation med den mängd av ord som finns för 

icke-binära könsidentiteter? 

 

Disidentifiering med det icke-queera 

Alla informanter vittnar om en stark aversion mot att bli könade av andra som det kön de 

tillskrevs vid födseln. De upplever det som obekvämt och helt enkelt fel när någon kallar dem 

för hon eller han. Lo berättar till exempel att hen aldrig riktigt känt sig bekväm med att 

definieras som sitt vid födseln tillskriva kön eller med de förväntningar som medföljer den 

definitionen. Istället har Lo försökt eftersträva ett mer androgynt könsuttryck. En annan 

informant berättar också om hur hen ända sedan barndomen undvikit feminina uttryck för att 

inte bli läst som tjej. Även om informanten inte har någon som helst önskan om att vara man 

så har hen oftast använt sig av maskulina könsuttryck just för att verkligen undvika att bli 

könad som kvinna. ”Jag känner att jag måste kompensera för det på nåt sätt”, berättar hen. 

Även om de inte identifierar sig som varken man eller kvinna så kan vissa av dem ändå ibland 

uppskatta när någon läser dem som tillhörande det motsatta könet från vad de tillskrivits vid 

födseln. En annan informant berättar att hen oftast blir läst som ”nån form av kvinnoperson” 

vilket får henom att känna sig väldigt ledsen. Om hen istället någon gång tolkas som man så 

gör det hen däremot glad. Inte för att hen vill vara just man, utan för att hen då verkligen 

lyckats undvika att bli tolkad som kvinna. Det är dock inte bara deras vid födseln tillskriva 

kön som informanterna motsätter sig att bli förknippade med. Många av dem identifierar sig 

också med transcommunityt och med en queeridentitet, både vad gäller kön och sexualitet. 

Därför är det också många av dem som inte vill läsas som cis eller heterosexuell. 

 Att på detta sätt motsätta sig identifiering med en position kallas för 
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disidentifiering. Bland annat i sin välkända studie av arbetarklasskvinnor använder sig 

Beverley Skeggs (1997/2006) av detta begrepp. Hon förklarar att disidentifiering innebär 

identifieringens motsats, alltså en känsla av främlingskap gentemot den föreslagna 

identitetspositionen. Individer som disidentifierar sig med en position vill inte identifiera sig 

med positionen och tar avstånd från allt vad den positionen innebär (Skeggs 1997/2006: 119). 

Informanterna i denna studie uttrycker sin disidentifiering med cis och andra heteronormativa 

identiteter på flera olika sätt. 

Informanten Lynx berättar att hen identifierar sig som intergender, vilket för henom 

innebär att hen kan pendla mellan maskulinare och femininare uttryck och att identifiera sig 

som både man, kvinna och varken eller. Att vara flytande är något som Lynx finner mycket 

styrka och glädje i. Hen uppskattar att kunna identifiera sig med många av de olika personer 

hen möter tack vare sin varierande könsidentitet. Just mötet med andra personer kan dock 

samtidigt vara det som är problematiskt för Lynx som berättar att hen alltid måste hävda sin 

identitet inför andra. När Lynx föddes gavs hen den juridiska könsidentiteten kvinna och just 

femininitet är inget som Lynx tar avstånd ifrån, så länge det är hen själv som tillskriver sig 

femininitet. 

 

Jag kan uppskatta såhär, när jag känner mig som tjej, och jag kan uppskatta att klä mig 

feminint och liksom, bli bemött som tjej, om det sker på mina villkor. […] Det är aldrig nån 

som tvingar på mig en killidentitet på nåt sätt utan det är nånting jag måste claima, men 

folk tvingar ju på mig en tjejidentitet hela tiden liksom. Så där blir det ju tydligare, att jag 

måste begränsa mig emot dom och ba’ nej. 

 

Lynx berättar att när hen blir könad med kvinnliga pronomen så tycker hen att det känns 

väldigt jobbigt. ”Det hugger till i magen och det är som att jag blir såhär, stel.” Femininiteten 

har alltså inte Lynx något emot, men hen vill inte bli sedd som kvinna. Det är dels för att Lynx 

inte ser sig som kvinna, men det finns också ett annat skäl till det, vilket blir tydligt lite senare 

under intervjun. Lynx berättar då att hen för några månader sedan under en period endast 

kände sig som kvinna. Detta tyckte Lynx var jobbigt och läskigt främst för att hen kände att 

hens transidentitet då var hotad. Lynx har i flera år levt inom transcommunityt och hens plats 

där är väldigt viktig för henom. Att därför helt plötsligt identifiera sig med sitt juridiska kön 

upplevde därför Lynx riskerade att göra henom till en cistjej, vilket hen känner skulle göra att 

hen inte längre får vara med i transcommunityt. Även om Lynx säger att hen har ett flytande 

kön och att hen uppskattar att ibland glida över till att bli mer feminin, så är det ändå inte en 
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oproblematisk situation. Lynx uppskattar att vara feminin och att känna sig som kvinna, men 

endast så länge perioderna är korta. När Lynx istället känner sig som en kvinna under en 

längre tid blir det hotande och Lynx oroar sig över sin plats inom transcommunityt och sin 

starka identifiering som transperson. 

 Som tidigare nämnt uttrycker också flertalet informanter en motvilja över att bli 

lästa som heterosexuella. Detta dels för att informanterna alla har en queer inställning till sin 

sexualitet och dels för att de inom en heterosexuell relation automatiskt tillskrivs en binär 

könsidentitet. De upplever att när de tillsammans med en partner blir tolkade som ett 

heterosexuellt par genast får en mängd förväntningar på sig som de inte vill kännas vid. 

Informanterna identifierar sig med det queera och de har inte binära könsidentiteter, så att bli 

tolkade som heterosexuella är därmed dubbelt fel. En informant berättar:  

 

Jag vet flera relationer […] när jag har vart med personer som tolkas som kvinnor och jag 

blir tolkad som man. Och vi har vart otroligt rädda för att bli sedda som en heterorelation. 

Men det är väl just för att det för med sig så mycket. 

 

Att informanterna så gärna vill upprätthålla en queer- och transidentitet beror delvis på att de i 

de queera kretsarna känner sig hemma och förstådda. Det beror också på att de är normbrytare 

i majoritetssamhället och att gemenskapen inom gruppen av avvikare därför är än mer viktig. 

Att definiera sig som och bli definierad som queer innebär dessutom nämligen just det, att 

vara markerad som en avvikare i samhället. Att vara benämnd som queer kan därför också 

vara något smärtsamt. Butler skriver dock att även om en benämning smärtar så väljer 

individer ofta att hålla fast vid den benämningen eftersom den ändå ger dem en plats i 

världen. För att ha en identitet, och en social och diskursiv existens, är vi nämligen beroende 

av att bli benämnda (Butler 1997: 26). Att informanterna så hårt håller fast vid sina queera 

identiteter kan därför även bero på att de ändå ger dem ett visst handlingsutrymme. 

En annan möjlig förklaring till att informanterna håller så hårt i sina queera 

identiteteter kan vi hitta i Pia Lundahls studie av icke-heterosexuella kvinnors 

identitetsskapande (1998). I Lundahls studie av kvinnor med icke-heterosexuella identiteter 

framkommer det att upplevelser av attraktion till män sällan erkänns eller än mindre utageras, 

eftersom de inte stämmer överens med den lesbiska identiteten. Lundahl menar att 

informanterna strävar efter att upprätthålla en autentisk lesbisk identitet, och inom den får inte 

bisexuella eller heterosexuella tendenser förekomma. För att ses som autentisk måste 

identiteten nämligen vara stabil och oföränderlig, så attraktion till män, inte ens tillfällig 
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sådan, har inget utrymme inom en autentisk lesbisk identitet. Att de kvinnor Lundahl har 

intervjuat är så rädda om sin lesbiska identitet menar Lundahl handlar om uppfattningen om 

att ”komma ut” som lesbisk som ett tecken på mognad och framsteg. Att därför, enligt de 

rådande föreställningarna, gå tillbaka till att även attraheras av män ses därför som både 

omoget och regressivt. Det ifrågasätter därför inte bara deras egen identitet, något som kan 

upplevas som oroande i sig, utan det implicerar även negativa associationer. Dessutom 

innebär förändringar inom identiteten ett hot för identitetspolitiken (Lundahl 1998: 179ff). Att 

många av mina informanter så starkt disidentifierar sig med och motsätter sig att bli 

uppfattade som cis och heterosexuella kan alltså bero på att de strävar efter att upprätthålla en 

autentiskt queer identitet. För att få räknas som autentisk så krävs det enligt Lundahl att 

identiteten ska vara stabil, så minsta lilla avsteg från det queera blir alltså något som 

informanterna i min studie måste hålla sig ifrån. De kan tillåtas pendla mellan maskulint och 

feminint, eftersom deras icke-binära könsidentiteter låter dem gå emellan. Dock får de inte 

dröja sig kvar för länge vid det könsuttryck som förknippas med det kön som tilldelades dem 

vid födseln för att inte riskera att deras queera identitets autenticitet ska ifrågasättas. 

Disidentifiering är också sättet varigenom personer identifierar sig. Don Kulick 

förklarar, baserat på Jacques Derridas teorier, hur ords betydelse alltid är avhängt av 

skillnader och förskjutning. Ords betydelse finns nämligen inte i orden själva, utan i andra ord 

och i skillnaderna dem emellan. Olika identitetspositioner betyder därför endast något i 

förhållande till andra positioner (Kulick 1996: 17f). Kulick förklarar att ”Man kan bara ha en 

heterosexuell identitet, till exempel, om man vet att man inte har en homosexuell identitet” 

(Kulick 1996: 18). Informanterna i denna studie förstår alltså sina identiteter genom att 

utesluta vad de inte är, nämligen bland annat ciskönade, binära och heterosexuella. 

 

Flytande och pendlande  

En fråga jag ställde till informanterna har tydligt delat dem i två ungefär lika stora läger. Det 

är frågan om pendling, alltså om deras könsidentitet är konstant eller om den är i ständig 

förändring. Ungefär hälften av informanterna har svarat att deras identitet är konstant och inte 

förändras särskilt mycket oavsett kontext, medan resterande har beskrivit hur deras identitet 

ändras genom livet. 

 En informant, som beskriver sig själv som intergender, berättar att det också 

finns många som identifierar sig som genderfluid. Informanten förklarar att hen kan förstå 

varför vissa skulle vilja använda det ordet om sig själva, men för henom själv känns ordet inte 
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alls rätt. ”Jag vet inte om jag tycker att min könsidentitet är så himla flytande. Jag tycker nog 

att den är ändå relativt konstant. Den är bara inte binär.” En annan informant som också 

identifierar sig som intergender är Lynx. Hen beskriver dock sin könsidentitet mer som 

ständigt skiftande och ett pendlande mellan feminint och maskulint. Det är när Lynx berättar 

om hur hen kom fram till att hen är intergender som Lynx verkligen poängterar sin flytande 

könsidentitet. 

 

Min identitet är ju flytande, och jag kanske har velat hitta nån slags fast identitet. Men har 

aldrig såhär, stannat så himla länge i nån. Så det har nog mer varit nån slags reflektion över 

förflyttningen hela tiden som har gjort att såhär, ahmen då är det väl intergender. 

 

För Lynx innebär ordet intergender att pendla mellan olika identiteter och att pendla mellan 

maskulint och feminint. Eftersom Lynx upplever att hen ständigt pendlar i hur hen känner sig 

och i hens sätt att vara så har Lynx kommit fram till att det är intergender hen är. Medan 

informanter som upplever sin könsidentitet som konstant menar att deras könsidentitet snarast 

ligger bortom tvåkönsnormen, så beskriver Lynx som könsidentitet som mellan könen man 

och kvinna. Lynx berättar även att hen till och med har svårt att förstå hur andra personer, cis 

som trans, inte kan uppleva sig vara både och. Hen vill inte tvinga på någon en annan identitet, 

men hen tycker ändå att det är konstigt att andra känner sig så ensidiga och inte förstår 

sin ”inneboende intergender-potential”. Lynx berättar att hen generellt sett vill vara flytande, i 

sin könsidentitet, i sin sexuella identitet och i sina relationer. Hen förklarar att det är 

någonting med det flytande som attraherar henom och hen vill inte bli begränsad av regler och 

normer. 

 Lynx sätt att pendla på verkar kunna gå från dag till dag, eller skifta under dagen, 

för att stundvis vara lite mer konstant under vissa perioder av hens liv. En annan informant är 

Cecilia som snarare talar om långa perioder av sitt liv med olika könsidentiteter. Cecilia 

uttrycker sitt pendlande i form av två olika personer med varsitt namn och varsin könsidentitet. 

 

[N]är jag var liten så var jag relativt hel. Lekte med dockor och bilar, åt båda håll liksom, 

och både och, och allting. Och sen stängde jag av den här Cecilia-delen och vågade, eller 

kunde, plocka fram henne först för några år sen. Så att, hon har ju inte fått funnits. Halva 

jag eller nitti procent av mig eller vad det nu är, hur mycket, jag har inte kunnat definiera 

vad som är vad. Den enda jag vet är att Markus är så trött så att han finns nästan inte, utan 

han vilar. Nu är det Cecilias tur att få finnas. Och sen kanske Markus kommer tillbaka och 

lägger sig intill Cecilia i en framtid, eller så gör han inte det. 
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Under intervjun är det på så vis Cecilia med en kvinnlig könsidentitet som jag träffar, för, som 

Cecilia uttrycker det, just nu orkar Markus inte finnas till. Eftersom Cecilia tidigare förtryckte 

sin kvinnliga sida, och istället förstärkte sin manliga tills Markus blev utmattad, så har Cecilia 

nu en stark önskan om att leva ut sin kvinnlighet. Cecilia berättar dock om hur Markus 

tidigare har varit den klart dominerande identiteten hos henom och hur Markus och Cecilia 

under barndomen levde sida vid sida. Framtiden är för många av informanterna svår att sia 

om när jag frågar dem om hur de tror att de kommer känna framöver vad gäller sin 

könsidentitet. Inte heller Cecilia vet om Markus kommer få uttryckas igen eller inte, eller om 

pendlandet har stannat för gott. Just nu är Cecilia kvinna, även om det finns tidigare 

erfarenheter av att ha varit man och att ha varit både och. Många informanter upplever det 

som att det ibland kan vara väldigt krävande att ha en icke-binär identitet. Det blir till exempel 

tydligt hos en av de icke-binära informanterna som väljer att använda hon som sitt pronomen, 

istället för något icke-binärt sådant, eftersom hen inte orkar med att upplevas som så omöjlig 

och svår. Även om jag inte på något sätt ifrågasätter Cecilias upplevelse av att nu vara kvinna, 

så menar jag alltså att det också finns möjligheten, om samhället vore mer accepterande, att 

både Cecilia och Markus skulle orka få ta plats och leva sida vid sida. Det kan nämligen vara 

svårt att ge uttryck åt båda samtidigt eller att pendla med kortare intervaller. Detta eftersom en 

föränderlig könsidentitet tydligt utmanar cisnormens föreställningar om att alla människor har 

statiska könsidentiteter (Wojahn 2015: 115). 

En annan informant identifierar sig som både intergender och genderfluid. Hen 

berättar att hens könsidentitet kan variera lite och att hen vissa dagar känner sig mer feminin 

och andra dagar mer maskulin. Ibland känner informanten att hen kan vara för feminin för att 

få kalla sig intergender eller genderfluid, men samtidigt menar hen att just pendling mellan 

maskulint och feminint ingår i begreppet genderfluid. Informanten beskriver att det är när hen 

står på scen som hen känner sig som mest feminin eftersom hen då klär sig väldigt kvinnligt. 

Flera informanter talar om just klädernas roll för pendlandet och om erfarenheter av drag och 

maskerad. Till exempel berättar Sian om hur hen tidigare i sitt liv haft en väldigt lekfull 

relation till könsuttryck och experimenterat mycket med att gestalta olika typer av 

maskulinitet och femininitet. Bland annat hade Sian tidigare en partner med vilken hen 

tillsammans iscensatte många lekar och scener där de båda fick chansen att uttrycka olika 

typer av karaktärer. Sian menar att hens identitet under detta iklädande av roller ändå var 

relativt konstant, men att det ändå kändes som om det var olika delar av deras identiteter som 

fick chans att komma till uttryck (jfr t.ex. Svensson 2002). En annan informant berättar hur 
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spännande det är med drag och att ”göra ett performance av sin kropp och sina kläder”. Hen 

tycker det är intressant vad kläderna och könsuttrycket gör med identiteten. Informanten 

berättar att hen inte tycker om att iscensätta någon sorts vardagsfemininitet, men däremot 

tilltalas hen av det överdrivna, med korta kjolar, nätstrumpbyxor och starkt rosa färger. Hen 

förklarar att eftersom hen varken är kvinna eller man så blir begreppet drag lite komplicerat 

då hen inte kan draga det tänkta ”andra könet”. Det extrema och spexiga från både maskulina 

och feminina uttryck blir därför drag för henom. 

Butler beskriver drag som ett effektivt sätt för att påvisa hur kön är konstruerat. Hon 

förklarar att det finns en illusion om en inre genuskärna som i och med dragens parodiska 

iscensättande kan ifrågasättas. Drag visar nämligen på att kön kan iscensättas och ifrågasätter 

därmed föreställningen om något ursprungligt och naturligt inre. Genom dragens parodi kan 

vi komma till insikt om att det inte egentligen finns något original att parodiera, utan se att allt 

är upprepning och iscensättning (Butler 1990/2011: 215f). Informanterna lever i ett samhälle 

där både tvåkönsnormen och en idé om ett könat inre är stark förhärskande. Det är tydligt i 

hur de själva ibland ifrågasätter sina egna upplevelser och känslor. En informant berättar till 

exempel hur hen stundvis oroas över om det finns ett förrädiskt manligt inre hos henom, som 

en medfödd kärna, och som ibland skulle kunna sippra ut och förstöra hens vilja att uttrycka 

den icke-binär könsidentitet hen upplever att hen har. Genom att iscensätta flertalet andra 

könspositioner, som flera informanter vittnar om att de gör, kan alltså informanterna påvisa, 

inför sig själv och andra, hur icke-essentiellt kön verkligen är. I och med iklädandet av olika 

kön kan Sian och de andra med sina egna kroppar uppleva att kön verkligen är en 

iscensättning. Därmed kan de känna sig tryggare i att de inte behöver förhålla sig till 

föreställningen om en inre könad kärna. Att hålla på med drag kan alltså ge dem en känsla av 

frigörelse gentemot könsnormerna och tvåkönsnormen. 

 

Komplikationer 

Att vara queer är att vara en avvikare och en normbrytare i samhället, men det är inte bara ett 

varande utan också ett görande. Människor queerar, förvränger föreställningar och utmanar 

majoritetssamhällets normer. För att analysera queerande talar Michelle Göransson om 

skevande. Människor kan skeva i mötet med sin omgivning och markeras då som avvikande. 

Detta kan ske genom ett aktivt val att agera queert eller uppstå som en oavsiktlig och 

påtvingad konsekvens av ens handlingar (Göransson 2012: 22). Skevbegreppet har även 

använts av andra forskare för att undersöka andra normbrott än de mot heteronormativiteten 
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(se t.ex. Österholm 2012). Likt Göransson använder jag dock skevande vid tillfällen av avsteg 

från den heterosexuella matrisens föreskrifter. Vidare talar Göransson även om att skava. 

Medan att skeva är att bli markerad som avvikare av andra, så är att skava ens personliga 

upplevelse av att vara annorlunda och i otakt med världen (Göransson 2012: 22). Varken 

skevande eller skavande medför vanligen särskilt behagliga upplevelser och informanterna i 

denna studie har berättelser om båda. 

En upplevelse som är väldigt stark hos informanterna är känslan av att vara en 

normbrytare och skeva i samhället. De står utanför tvåkönsnormen, vilket är en mycket stark 

norm i samhället. Kön anses nämligen vara en så grundläggande och oföränderlig identitet att 

den registreras av staten (Baker 2008: 7 och Weiss 2001:131) och som det ser ut idag i 

Sverige så registrerar staten människor antingen som män eller som kvinnor. Det finns inga 

ytterligare alternativ, utan alla medborgare i Sverige sorteras in i någon av de två kategorierna. 

Även om pronomenet hen numer är en officiell del av det svenska språket (Svenska 

Dagbladet 2015-05-18), så talar ändå de flesta människor om hon och han. Varje dag könas 

människor i dagligt tal och passet är en officiell deklaration av ens kön. Att iscensätta kön på 

ett sätt som bryter med normen är därför något som ständigt drar till sig uppmärksamhet i 

dagens samhälle. I detta fall har uppmärksamhet oftast en negativ innebörd. Informanterna 

skevar och skaver i mötet med majoritetssamhället. Vilka problem och vilken osäkerhet 

vittnar informanterna uppstår i deras liv? 

 Ett stort problem för många av informanterna är just det att de könas som hon 

eller han. De tvingas därmed in i en kategori som de inte alls identifierar sig med och det gör 

att de känner sig väldigt obekväma och skavande. De tvingas därför göra valet att rätta folk, 

med all risk för den oförståelse och transfobi som det innebär, eller att helt enkelt låta andra 

människor tala om dem som något de inte är. Några informanter berättar hur de ofta avstår 

från att rätta andra för att de inte vill känna sig till besvär. De vill inte att allt ska handla om 

dem, som någon form av självförminskande enligt Jantelagens tänkande, och låter därför inte 

sig själva ta plats nog att hävda sina identiteter. Det är dock vanligare att informanterna väljer 

att inte rätta andra på grund av den oförståelse och irritation som de ofta bemöts med. Andra 

personer vill inte bli rättade för de tycker inte att de har fel. De tycker sig se vilket kön 

informanterna har och anser sig ha självklar rätt att kategorisera. När de blir rättade kan de 

därför reagera med allt från oförståelse och nonchalans, till ilska och förakt. Det är en mycket 

osäker situation informanterna befinner sig i och som gör att de ibland är mycket försiktiga i 

sociala sammanhang, framförallt de som de benämner som heteronormativa, såsom i skolan 



26 

 

och på arbetsplatsen. Flera av dem berättar också hur binära transpersoner, även om de också 

möts av transfobi, ändå har det mycket lättare att bli accepterade av majoritetssamhället än de 

upplever att de själva har. Det blir också tydligt till exempel hos den informant som har valt 

hon som sitt pronomen, bara för att det är så svårt att få andra att acceptera ett könsneutralt 

pronomen. En annan informant berättar också hur hen upplever att icke-binära könsidentiteter 

är omöjliga i dagens samhälle. ”Samhället säger hela tiden åt en att, du är inte på riktigt, att 

det bara finns två kön och att, skärp dig liksom!” 

 Butler beskriver hur samhället organiserar och förstår människor enligt den 

heterosexuella matrisen. Det innebär, som tidigare förklarat, att alla måste delas in i att vara 

antingen man eller kvinna samt att dessa två måste vara varandras motsatser och åtrå varandra 

så att kropp, genus och sexualitet följer en logisk linje (Butler 1990/2011: 235f). Detta är 

grunden för begriplighet. Butler skriver att människor ”bara blir begripliga genom att tilldelas 

genus i enlighet med igenkännliga mönster för genusbegriplighet” (idem: 67f). Att uttrycka ett 

begripligt kön innebär att individen måste uppvisa ett stabilt och kontinuerligt kön som 

överensstämmer med det den heterosexuella matrisen förordnar. De kön som inte följer 

samhällets normer för kön ses därmed som ologiska och omöjliga. Att inte uppvisa ett 

förståeligt kön innebär alltså att individen blir omöjlig som individ och därmed inte riktigt 

mänsklig (idem: 68f, 184 och 1993: 8). I och med att de bryter mot könsnormerna så riskerar 

således informanterna något stort, vilket de också vittnar om. De erkänns inte för vilka de är. 

Deras identiteter ses inte som möjliga. Det är också därför informanterna upplever att binära 

transpersoner inte möts med samma motstånd. Även om binära transpersoner också är 

normbrytande eftersom heteronormativiteten menar att deras kroppar inte överensstämmer 

med deras könsuttryck, så är de ändå mer logiska än de icke-binära eftersom de ändå önskar 

bli placerade i en av de två tillgängliga kategorierna för kön. Personer med icke-binär 

könsidentitet blir däremot helt obegripliga eftersom de fullständigt motsätter sig den 

heterosexuella matrisens grundsten, att dela in människor i antingen män eller kvinnor. 

Informanten Alma uttrycker det med att ”den klassiska transsexualismen har blivit begriplig 

nu, men det icke-binära är fortfarande ogiltigt i mångas ögon.” Icke-binära transpersoner 

skevar helt enkelt mer. 

Att heteronormen och tvåkönsnormen är starkt förhärskande vittnar också binära 

transpersoner om i Signe Bremers studie om transsexuella personers möte med ts-vården. Där 

beskriver Bremers informanter hur ts-vården uttrycker krav på att informanterna ska uppvisa 

enhetliga och normativa kvinnliga och manliga könsidentiteter för att ses som autentiska 
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transsexuella kvinnor och män. Om de till exempel inte uttrycker tillräckligt mycket avsky för 

sina biologiska könsorgan eller om de uttrycker sina könsidentiteter på ett icke-normativt sätt, 

så finns det risk att de inte ses som transsexuella (Bremer 2011). Heteronormativiteten 

försöker alltså organisera och rätta in alla människor inom tvåkönsnormens gränser. Detta för 

att de ska kunna ses som förståeliga och möjliga subjekt. När mina icke-binära informanter 

således försöker hävda en identitet bortom tvåkönsnormen hamnar de i en position bortom all 

begriplighet. 

 Det är dock inte endast när informanterna talar om sin icke-binära könsidentitet 

som det kommer till ytan och medför risker, utan deras könsidentitet kan uppmärksammas och 

skeva även på andra sätt. Cameron och Kulick som har studerat sexuella identiteter förklarar 

att definierandet av ens sexuella identitet är en handling som innebär att vissa detaljer om ens 

sexuella liv avslöjas. Samtidigt är varken identifieringen med en viss identitet eller dess 

benämning något som är endast sker i sexuella sammanhang. Cameron och Kulick skriver att: 

”It is not only when he engages in or talks about sex that an out gay man, say, can claim a gay 

identity or be perceived as gay by others” (Cameron & Kulick 2003: xi). Informanterna i min 

studie behöver alltså inte specifikt tala om sin könsidentitet med andra för att framstå som 

icke-binära. I många fall kanske det räcker med att de har ett könsneutralt namn och använder 

sig av androgyna könsuttryck för att de ska läsas som transpersoner, eller åtminstone som 

normbrytande vad gäller kön. Om någon talar om dem med pronomenen hen eller den så 

signalerar det också oftast automatiskt för de som lyssnar att informanterna inte efterföljer 

könsnormerna. Även när de inte medvetet talar om sin könsidentitet så kan de ändå uppfattas 

som icke-normativa och queera av andra. De kan framstå som skevande ofrivilligt och i 

situationer då de helst skulle slippa skeva. Det gör att det är sällan som de inte behöver vara 

på sin vakt, utan istället måste de hela tiden leva med att vara normbrytare, med all den 

osäkerhet som det innebär. Om detta säger Lynx att hen önskar att hen skulle kunna få slippa 

vara en provokation och att hen istället bara kunde få vara självklar. Även om Lynx ibland kan 

roas av att sticka ut och utmana andras tankar och idéer genom att bryta mot normerna, så vill 

också Lynx kunna få leva ett helt vanligt vardagsliv där hens könsidentitet inte möts av 

oförståelse och motvilja. När skevandet är självvalt kan det alltså vara både spännande och en 

del av ens politiska agenda, men att alltid skeva upplevs som både tröttsamt och skrämmande. 

 När det gäller att bli könad så är det som får många att känna sig obekväma just 

hur de tänker att andra personer uppfattar dem. De ser sig inte som sitt vid födseln tillskrivna 

kön och när de läses som det upplever de att de får en mängd förväntningar på sig som de inte 
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vill leva upp till. De känner att de skaver i förhållandet till den felaktigt tilldelade 

könsidentiteten. Flera av informanterna känner stundvis kroppsdysfori då de inte trivs med 

hur deras kroppar ser ut. Alla människor kan lida av kroppsdysfori, alltså att känna sig 

missnöjd med sin kropp, men precis som för andra transpersoner handlar det för 

informanterna om kroppens utformning kopplat till kön. För vissa av informanterna handlar 

det om att de själva inte vill att deras kroppar ska se ut på ett visst sätt, medan andra 

informanter skulle vilja ändra på dem för att andra människor inte längre lika lätt skulle läsa 

dem som deras vid födseln tillskrivna könsidenitet. Detta vittnar till exempel Bent om. ”I 

perioder känner [jag] mig väldigt obekväm i min kropp och jag tror inte att det handlar om 

egentligen att jag känner mig obekväm rent fysiskt, utan att jag är obekväm med hur folk 

uppfattar min kropp.” För andra kommer obehagskänslorna vad gäller ens kropp relaterat till 

andra människor i form av upplevd transfobi. Eftersom flera av informanterna har ett queert 

könsuttryck som gör att de av majoritetssamhället ses som skevande normbrytare, så finns det 

alltid risk för dem att utsättas för diskriminering och hot. Sian vittnar till exempel om hur 

otrygg hen kan känna sig på platser såsom badhus och badstränder eftersom det är platser där 

hen verkligen behöver visa upp sin kropp. Sian förklarar att hen upplever en utsatthet i 

kroppen som blir påtaglig i mötet med andra människor i heteronormativa sammanhang, en 

utsatthet som skapar osäkerhet och oro. 

 Att normbrytande är riskfyllt beror bland annat på att det utmanar normerna, 

vilket får andra människor att känna sig obekväma och osäkra. Denna osäkerhet kan sedan ta 

sig uttryck i form av till exempel hot och kränkningar. Paul Baker förklarar att människor 

tenderar att kategorisera världen med hjälp av motsatspar, där den ena kategorin innehar en 

maktposition över den andra. Baker beskriver det som att om den ena är ”X”, så är den 

andra ”inte X”. För att upprätthålla denna dikotomi krävs det att båda sidorna av dikotomin 

förenklas. Detta görs genom att de båda motpolernas likheter förminskas och att deras 

olikheter förstärks. Eftersom människors världsbild bygger på detta system av motsatspar så 

sätts hela världsbilden i gungning när något framträder som inte på ett enkelt sätt kan 

förpassas till någon av de existerande kategorierna. Baker menar att personer som står mellan 

eller bortom en dikotomi, som därmed inte är enkla att kategorisera, ses som problematiska. 

De blir nämligen obekväma påminnelser om att dikotomierna är skapade och att världen inte 

är så enkel att förklara eller hantera som det simplifierade systemet får det att verka. I och 

med att dessa personer står utanför kategoriseringssystemet menar Baker således att de 

riskerar att omkullkasta samhällets till synes stabila maktstruktur (Baker 2008: 145). 
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 Att informanterna i denna studie är just sådana individer som ses som 

problematiska av majoritetssamhället är tydligt. De står i en position mitt emellan 

tvåkönsnormen, en norm som vilar på en av de starkaste föreställningarna i vårt samhälle. 

Enligt den förhärskande heterosexuella matrisen ska det finnas endast man och kvinna. 

Informanternas könsidentiteter går emot den föreställningen, vilket gör att deras existens 

uppmärksammar och ifrågasätter hela den befintliga tvåkönsnormen. 

Att en uppfattad icke-binäritet vad gäller kön kan medföra en problematisering 

av tvåkönsnormen visar Daniel Wojahn i sin perceptionsstudie av svenska pronomen. Wojahn 

undersökte då hur val av pronomen påverkar hur läsare föreställer sig personen som omnämns 

i texten. Studien visar att hen som pronomen, till skillnad från pronomenformer som han/hon 

och han eller hon, fick läsarna att även föreställa sig andra könsidentiteter än cismän och 

ciskvinnor (Wojahn 2011). Karin Hagren Idevall skriver liknande om hen. Hon förklarar att 

hen som pronomen uppmärksammar för personer som lever i enlighet med 

heteronormativiteten att alla världens människor inte passar inom normernas snäva ramar. 

Hagren Idevall menar att: 

 

 [den] som inte bryter mot normen ser inte alltid normen och ser därmed inte heller att 

normen är en konstruktion. Hen synliggör att tvåkönsnormen inte gäller för hela 

mänskligheten: Att uppdelningen av kön och sexualiteter, som vi hela tiden gör, för det 

första inte är nödvändig och för det andra är exkluderande och diskriminerande (Hagren 

Idevall 2014, min översättning och kursivering). 

 

Informanternas könsidentiteter leder alltså inte bara till svårigheter i samhället endast för att 

deras könsframställning inte är begripligt inom heteronormativiteten. Informanterna bemöts 

också med motvilja för att de ifrågasätter ett helt system och en hel föreställningsvärld. Det 

tvingar andra människor att ifrågasätta sina föreställningar om världen och kanske även om 

sig själva. Butler skriver att när en person talar om sin kropp så är det inte bara talarens kropp 

som uppmärksammas och behandlas i samtalet, utan även lyssnarens kropp (Butler 1997: 12). 

Det gör att informanterna upplevs som besvärliga att hantera, eftersom lyssnaren sällan vill 

tvingas ifrågasätta sig själv och sin syn på världen. 

 Ett sätt för samhället att hantera dessa störningar i det rådande systemet är enligt 

Baker genom att helt enkelt ogiltigförklara de personer som inte passar in i dikotomierna och 

på olika sätt skriva bort deras existens. Detta kan göras på flera olika sätt, bland annat genom 

att osynliggöra den kategorin människor och inte erkänna den. Baker menar att det gör att 



30 

 

kategorin blir en omöjlig och otänkbar position. Att på olika sätt frånse en kategori är en 

välanvänd strategi för att kunna bevara illusionen av en existerande dikotomi. Baker 

skriver: ”Erasure suggests an extreme form of marginalisation – a way in which identities 

which threaten the established gender hierarchy (often because they blur boundaries or are 

difficult to classify) are overlooked or ‘unsaid’” (Baker 2008: 150). En känsla av att vara 

omöjlig och att inte få sin identitet räknad som giltig är som sagt också något som många av 

informanterna vittnar om. Flera av dem uttrycker att samhället får dem att känna sig 

obegripliga och omöjliga samt som om deras könsidentiteter egentligen inte finns på riktigt. 

Till exempel beskriver Alma det som att hen i heteronormativa kretsar blir ”liksom den enda 

som inte är hon eller han. Och då känner jag mig lite som nån slags, inte riktigt riktig liksom. 

Lite fejk.” 

Informanternas normbrytande könsidentiteter leder alltså till en osäkerhet hos 

andra människor då deras identiteter utmanar hela den världsbild som andra håller för sanning. 

Denna osäkerhet kan sedan ta sig i uttryck av transfobiskt förtryck. Med den ignorerande, 

nonchalerande, förnedrande eller hotfulla behandlingen är målet att styra tillbaka de skevande 

individerna till att passa in i en av de två kategorierna inom könsdikotomin. Detta beteende 

består alltså inte av passiva reaktioner utan är ett aktivt handlande för att bevara de 

förhärskande normerna (se Wojahn 2015: 14). De manas till att iscensätta ”rena”, 

heteronormativa könsidentiteter, allt för att kunna upprätthålla den regerande världsbilden av 

tydliga dikotomier. 

  

Trygga rum och ifrågasättande 

Det finns många situationer där informanternas könsidentiteter får dem att känna sig otrygga 

och obekväma, men flera av dem berättar också om sammanhang där de känner sig hemma 

och säkra. Detta gäller främst när de är tillsammans med antingen nära och kära som förstår 

dem, eller inom queera sammanhang där alla närvarande har ett queert förhållningssätt till 

kön. Det är tydligt att det är just rum där de är förstådda som de känner sig trygga. Ibland 

handlar det om att de är förstådda för att deras närstående känner dem så väl som individer att 

de inte behöver förklara sig eller vakta sitt beteende för att inte bli missförstådda. I andra fall 

handlar det om hur de känner sig förstådda inom kretsar där alla har en queer syn på kön så att 

även om ingen känner just dem som individer så är deras queera könsidentiteter förstådda. 

Deras normbrott ses inte som främmande, utan som förståeliga. 

 Flera av informanterna berättar just om tryggheten de känner tillsammans med 
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familj och/eller vänner, där de inte behöver hävda sin könsidentitet för att bli förstådda. De 

upplever att i sammanhang där andra personer inte känner dem så väl så behöver de på sätt 

och vis överdriva sin queerhet för att inte bli ifrågasatta och få sin queerhet ogiltigförklarad. 

De tillåter sig inte pendla eller uppvisa några könsuttryck som skulle kunna förknippas med 

deras kön de tillskrevs vid födseln, just för att det upplever att andra då skulle tvivla på dem. 

Deras identitetspositioner är därmed på ett sätt inte något de har så mycket som något de 

hävdar. De identifierar sig varken som män eller kvinnor, men sina identiteter som icke-

binära är ofta något som de hävdar inför andra. Flera av informanterna berättar att om de är i 

en situation där de behandlas könsneutralt och inte förutsätts vara man eller kvinna, så spelar 

identitet sällan någon större roll för dem. Om de ses som intergender eller transperson eller 

något annat är inte det viktigaste, så länge som deras upplevelser är förstådda och tagna på 

allvar. 

 En informant, som vid födseln tillskrevs en manlig könsidentitet, berättar till 

exempel att det är bland nära vänner och några av hens familjemedlemmar som hen verkligen 

känner sig trygg och bekväm med att vara sig själv. I dessa sammanhang kan informanten 

tillåta sig att pendla fritt mellan maskulint och feminint, medan informanten i andra 

sammanhang kan känna en rädsla över att uppfattas som maskulin. Att svänga mot det mer 

feminina är inte lika skrämmande, medan hen alltid måste vakta på sitt beteende så att det inte 

uppfattas som maskulint. En annan informant berättar att hen ibland kan tvivla på sin 

könsidentitet, men att det bara händer när hen är i ett sammanhang där hen känner sig trygg. I 

de trygga rummen med människor som förstår henom kan informanten tillåta sig att tvivla på 

sig själv. Dessa närstående kan lyssna på henom och förstå, istället för att döma och 

ifrågasätta. Informanten behöver därför inte hävda sin identitet inför dem, utan är trygg att 

vara precis den hen är med all sin osäkerhet som hens identitet också innefattar. Hen berättar 

att hen inte behöver hävda sin identitet ”om jag är med personer jag känner mig trygg med, 

som kan lyssna på en osäkerhet och inte liksom säga, haha! Vad var det vi sa?!” Flera av 

informanterna är så rädda att deras upplevelser inte ska tas på allvar att de i många 

sammanhang begränsar sig själva för att inte andra ska få uppfattningen att de bara har hittat 

på allt. Det är bara i de allra tryggaste rummen som hela deras identitet får chans att ta plats. 

Där får de vara hela och behöver inte vakta på sig själva. Leon, i sin presentationstext på 

Transformering.se, förklarar: ”Jag vill inte passera som ett kön utan som en person”. Detta är 

något som flera av informanterna säkerligen kan känna igen sig i. De vill bara få vara sig 

själva, och det utan att behöva bli ifrågasatta eller påtvingade en könsidentitet med 
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medföljande förväntningar de inte vill kännas vid. 

 Många av informanterna uttrycker alltså ett inre tvivel vad gäller sin 

könsidentitet som främst kommer till ytan då de tillåter sig att slappna av. Detta tvivel kan 

vara ett uttryck för det senmoderna självets reflexivitet som Anthony Giddens talar om. 

Giddens (1991/1997) menar att dagens samhälle är post-traditionellt. Det innebär att de 

traditioner som tidigare strukturerade och förklarade världen nu har ersatts av vetenskapliga 

förklaringar. Den vetenskapliga visshet som då var tänkt att infinna sig har dock fått stå åt 

sidan för hypoteser som alltid kan ifrågasättas. Detta medför ett ständigt tvivel. Giddens 

menar att ”Tvivlet är ett genomgående drag i det moderna kritiska förnuftet” (idem: 11). Det 

ständiga ifrågasättandet, denna modernitetens reflexivitet, menar Giddens sträcker sig in i 

självet så att självaste identiteten blir ett så kallat reflexivt projekt. Vi som individer måste 

forma våra identiteter själva, men detta inom en förvirrande mängd av olika alternativ och 

valmöjligheter. Samhället erbjuder inte heller någon tydlig vägledning i detta projekt, utan 

istället, förklarar Giddens, måste vi själva söka oss fram bland mängden av vägar som alla går 

att ifrågasätta. Informanterna i denna studie är alltså barn av sin tid. Deras önskan att få bli 

accepterade som icke-binära vad gäller kön får dem att starkt hävda sin identitet i de flesta 

sammanhang. I de trygga rummen blir dock deras reflexiva projekt synligt. De ifrågasätter 

sina upplevelser och sina sanningar och tvivlet infinner sig. 

 Kanske är det just också därför som personer vanligen håller så hårt i sina 

identitetsord, ord som kanske inte ens helt överensstämmer med hur de känner sig eller som 

kanske till och med sårar dem. Dessa ord ger ju ändå en viss social existens som är nödvändig 

för att vi ska kunna finnas till i den sociala världen (se Butler 1997: 2, 26). Dessa tvivel kring 

sin identitet är ofta i sig sårande och besvärande. Det är mentalt påfrestande att tvivla. Att 

därför med säker stämma hävda en identitetsposition kan således vara ett försök att överrösta 

de tvivel som den moderna människan är dömd till att dras med. Detta framförallt i de 

sammanhang där de omgivande personerna också tvivlar på och ifrågasätter alla påståenden 

som de stöter på. I de trygga rummen, där de i övrigt kan känna sig säkra och välkomnade, 

kan informanterna dock tillåta sig att vara tvivlande och sökande i förhållande till sin identitet. 

Där får de vara sanna mot sig själva, utan att det medför att andra börjar ifrågasätta dem. 

 

Att söka bland mängden av ord 

Vi lever i ett samhälle som vi endast kan få tillgång till via orden. Vi talar och tänker i ord, 

vilka därmed blir en nödvändighet i våra liv. Utan orden är vi lite låsta. Vi kan inte förklara 
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något och vi kan därmed inte bli förstådda. När man upplever en känsla inom sig som man 

inte riktigt kan sätta ord på så skapas därför både en önskan och ett behov av att finna ordet 

som beskriver det man känner. Detta är tydligt hos många av informanterna som uttrycker 

erfarenheter av att söka och en önskan om att finna sitt ord (se även Wojahn 2015: 108f). 

 I de flestas vardag i Sverige så finns bara de två könsidentitetspositionerna man 

och kvinna. Ytterligare några kanske känner till identitetspositioner såsom transkvinna och 

transman. Det är dock inte alls lika vanligt att majoritetssamhället känner till några ord som 

står för identiteter bortom tvåkönsnormen. Det gör att de flesta av informanterna har växt upp 

utan att känna till dessa ord eller ens att en sådan könsidentitet är möjlig. När man väl börjar 

gräva märker man dock snart att det finns en mängd olika ord som beskriver olika typer av 

icke-binära könsidentiteter. Flera av informanterna berättar också att de upplever att det finns 

väldigt många ord att välja emellan. En informant tror att det finns så många ord för att många 

känner att de vill ha ett ord för sin identitet, men att de inte vill att det ska vara ett ord med en 

så tydlig gruppidentitet för att ordet ska bli normerande och därmed uteslutande. Hen tror att 

folk då gärna skapar egna ord att benämna sin identitet med för att kunna känna att allt som de 

är verkligen får plats. När jag frågar en annan informant, Sian, varför hen tror att det finns så 

många olika ord så utropar hen: ”För att kön är så himla komplext! Även om de flesta inte tror 

det.” På liknande sätt tycker Lo som menar att det är positivt att det finns så många olika ord 

för att det signalerar till majoritetssamhället att tvåkönsnormen inte riktigt stämmer överens 

med hur verkligheten ser ut. Hen säger att ”systemet undermineras ju om det dyker upp massa 

olika begrepp. Det visar ju också på att det finns en mängd olika varianter, att det inte bara är 

dom här två [man och kvinna]”. Lo uttrycker också en viss glädje och spänning över att leta 

bland orden och se om hen kan hitta ett som passar just henom. 

 Bruce Bagemill skriver att det inom transcommunityt finns en mångfald av olika 

könskategorier och att det tycks röra sig mot att det bara skapas fler och fler icke-binära 

könsidentiteter (Bagemill 1997: 396). Det är troligen för att identitet har kommit att ses som 

alltmer viktigt i dagens individualiserade samhälle och att alla olika identiteter numer behöver 

ha ett eget ord (Cameron & Kulick 2003: xiif och Epstein 1990: 268). Steven Epstein menar 

till och med att människor idag konstant håller på med ett quest for identity, ett ständigt 

sökande efter den egna identiteten (Epstein 1990: 268). Även mina informanter tycks uttrycka 

ett sökande bland den mängd av identitetspositioner som finns att tillgå. 

Informanten Wega berättar att hen alltid har känt till att det finns transpersoner, 

men att när hen fick höra om icke-binära transpersoner så var det något nytt. Genast kände 
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Wega att det kunde vara något för henom och började läsa på om de olika 

identitetspositionerna som finns. ”Jag tog liksom bara dom olika begreppen och sen kollade 

jag, känns det här rätt? Nej. Nästa begrepp, känns det här rätt? Nej. Och sen så gjorde jag så i 

flera olika stadier och flera olika gånger, bara för att försäkra mig att jag inte gjorde nån miss 

där.” En annan informant berättar om en liknande upplevelse: 

 

Jag har tillgång till så många ord som jag har provat om dom passar, och nej inte det, inte 

det, inte det, inte det. Men om man inte har haft nån tillgång till några ord så tror jag det 

kan vara jätteskönt, att, åh men gud, det där är ju jag! Och kanske är det så att jag inte har 

hittat ett litet ord där ute som väntar på att jag… och att jag kommer att känna så då. Det 

kanske skulle va jätteskönt. 

 

Det finns alltså en önskan om att hitta ett ord att använda om sig själv och ta till sitt. Denna 

önskan uttrycker sig för många i form av ett ständigt sökande. Vissa menar att det inte är 

särskilt viktigt att hitta ett ord som passar dem perfekt, utan att det räcker för dem om de har 

ett ord som endast förmedlar att de är icke-normativa. Vissa föredrar också lite mer vaga ord 

för att det ger dem spelrum för förändring. De som har nöjt sig med de ord de använder sig av 

idag uttrycker dock ofta att de har sökt tidigare, innan de hittade det ord de idag är nöjda med. 

Andra berättar att även om de har ett ord de idag använder och som fungerar dugligt, så söker 

de fortfarande. Till och med under intervjuerna är det några informanter som söker, testar och 

ändrar sig kring vad de tycker om orden. 

 En av dem som fortsätter söka är Sian. Hen säger själv att vårt samtal sätter 

igång många tankar hos henom. För Sian har mina frågor gjort det uppenbart för henom att 

queer, som hen vanligen använder sig av, inte är ett tillräckligt ord för henom utan att hen 

måste försöka hitta ett bättre ord för att kunna förklara sig själv. Då och då under samtalets 

gång tycks det bubbla upp ord ur Sians medvetande som hen har hört tidigare och som hen nu 

funderar på om de kanske skulle fungera bättre än queer. I början av intervjun säger hen att 

hen bara tycker om queer, men när intervjun är slut har Sian sagt sig tycka om och kanske 

kunna tänka sig att använda långt fler ord. Samtidigt är det inget av orden som tycks innefatta 

allt som Sian vill att hens identitetsord ska innefatta, så Sian förklarar att hen kommer att 

fortsätta söka efter ett ord. Även Lynx ändrar sin åsikt under intervjuns gång och det rätt 

rejält. I början av intervjun förklarar hen upprört att hen inte tycker om identitetsord såsom 

nongender och agender. 
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Alltså jag kan bli ganska irriterad på när folk säger könslös, för typ ba’ va fan, man kan 

liksom va utanför tvåkönsnormen och fortfarande ha ett kön. Man kan liksom ha ett fysiskt 

kön och en könsidentitet som är nåt mer än den snäva ramen. 

 

En halvtimme senare talar dock Lynx om hur irriterande det är att allt alltid måste räknas som 

kön. När jag frågar om det finns något inom hens könsidentitet som inte ordet intergender 

uttrycker så utbrister hen: ”Jag har ingen könsidentitet! [skratt] […] Kanske att allting inte är 

gender… Jag kanske är nongender! [Intergender] kanske antyder att man hela tiden ska va 

gender på nåt sätt och det känner jag mig inte alltid som.” Lynx uttrycker alltså först ett starkt 

motstånd till identitetspositionen nongender och idén om könlöshet, för att senare uttrycka en 

känsla av att inte alltid ha ett kön. När Lynx säger att hen inte har någon könsidentitet så 

tolkar jag det mer som ett skämt, kopplad till en internaliserad idé från omvärldens syn på 

henom som oförståeligt icke-binär och därmed könslös. När Lynx däremot säger att hen 

kanske är nongender låter hen snarast fundersam. Är hen kanske det ändå, tycks hen fundera 

medan vi fortfarande samtalar. 

 Vissa informanter pendlar i hur de känner kring och hur de uttrycker sin 

könsidentitet och vissa ändrar sin syn på vilka identitetsord de föredrar eller inte. Men har 

deras könsidentiteter ändrats något beroende på vilka ord de använder sig av? De flesta av 

dem förklarar att hur de känt sig varit i stort sett likadant före och efter de hittade ett ord att 

använda om sig själv. Även till exempel Leon, en av de personer som har skrivit 

presentationstexter på Transformering.se, berättar att hens identitet i stort sett alltid varit 

densamma, men att orden ”har förändrats i takt med att jag har lärt mig ord som bättre 

beskriver mig som person.” Leon har alltså inte förändrats, men hen har använt olika ord om 

sig själv och försökt hitta ett ord som på bästa sätt beskriver henom. Om några av mina 

informanter uttrycker att de har förändrats på något sätt så handlar det mer om en säkerhet. 

Innan de hittade ordet visste de inte vilka de var, utan hade bara en känsla inom sig av att inte 

passa in i den rådande världsbilden med tvåkönsnormen. I och med att de fann ett ord att 

använda om sig själv har flera av dem dock fått en säkerhet och en trygghet i sig själva att 

vara stolta över vilka de är samt ofta också experimentera mer med sina könsuttryck. 

 Enligt Butler är dock inte språket ”ett yttre medel eller en apparat som man 

lägger jaget i” (Butler 1990/2011: 225, kursivering i original). Det finns nämligen inget jag 

innan språket utan jaget skapas genom benämning (se även Cameron & Kulick 2003: 18f). De 

flesta av informanternas upplever dock att själva benämningen inte har förändrat dem utan att 

de sedan länge har haft en autentisk icke-binär identitet. Eftersom jaget blir till genom 
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benämning så är dock orden oersättliga för identiteten. Orden definierar och kategoriserar. 

Innan de hittar ett identitetsord för deras specifika könsidentitet kan de genom orden 

disidentifiera sig med vissa grupper och istället känna tillhörighet till andra. De kan skapa sina 

identiteter med ord långt innan de har funnit de ord som de upplever som sitt perfekta 

identitetsord. Med ett tydligare och bättre beskrivande ord kan de dock förstås som mer 

begripliga individer. Att de söker bland ord för att hitta något som de upplever passar dem är 

därför fullt förståeligt. 
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3. Om att välja ett ord 

 

 

Pia Lundahl beskriver hur hennes icke-heterosexuella informanter nästan alltid börjar sin 

komma ut-berättelse med att benämna sig själva som annorlunda. Enligt Lundahl är 

beskrivningen av sig själv som annorlunda ett första steg och ett första namngivande i komma 

ut-berättelsen. Lundahl menar att: ”En central del i komma ut-berättelsen förefaller handla om 

att ”sätta ord på” eller att ”ge namn åt” vad man känt och därmed vem man är” (Lundahl 

1998: 49). Hos Lundahls informanter är det alltså tydligt att just benämnandet av självet är 

något väldigt viktigt för ens identitet. Även hos informanterna i min studie tycks benämning 

vara av stor vikt. Det finns en mängd ord för olika icke-binära könsidentiteter och alla 

informanterna väljer att använda sig av någon form av ord. Hur tänker då informanterna i 

denna studie kring benämningen av identiteten? Hur väljer de vilket/vilka ord de ska använda 

sig av? Vad ser de för för- och nackdelar med att ha ett ord att använda om sig själva? På vilka 

grunder sorterar de bort vissa ord och navigerar i den mängd av ord som finns? Och hur känns 

det om ett ord är ens eget eller inte? 

 

Intergender – Om bokstavlig eller tolkad betydelse av ord 

Ett ord som de flesta informanterna talar om är intergender. Det tycks vara ett av de ord för 

icke-binära könsidentiteter som har stor spridning. Inter är latin och betyder mellan. Således 

betyder alltså intergender språkligt sett ”mellan kön”. Även om ordet i sig inte specificerar 

mellan vilka kön det är så är tvåkönsnormen så stark i vårt samhälle att ordet oftast för 

tankarna till att begreppet innebär personer som identifierar sig stå mellan de två könen man 

och kvinna. Detta är något som de flesta av informanterna uttrycker. En informant berättar till 

exempel att hen definierar sig som intergender eftersom hen ibland känner sig som en tjej, 

ibland som en kille och ibland som både och samtidigt. Även om ordet intergender i sig inte 

uttalat relaterar till man och kvinna som de kön man ska vara emellan, så är det oftast dessa 

två kön som informanterna förutsätter att man ska stå emellan för att vara intergender. 

I och med detta menar till exempel Sian att hen inte vill identifiera sig med 

intergender. Sian berättar att många icke-binära personer använder sig av begreppet 

intergender, men att hen väljer att inte göra det för att hen uppfattar det ”som en position som 

förhåller sig till män och kvinnor.” Enligt Sian innebär intergender att personen som 

identifierar sig med det är en blandning av man och kvinna, medan Sian själv vill kunna ha en 
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könsidentitet bortom positionerna man och kvinna. Sian har ett queert förhållningssätt till kön 

och ställer sig mycket ifrågasättande till tvåkönsnormen som tvingar in människor i endast två 

könsliga kategorier. Att kalla sig intergender, som enligt Sian då ställer sig mellan dessa två 

kön, omöjliggör därför Sians queera tolkning av kön och sin önskan att inte behöva sätta sig i 

relation till positionerna man och kvinna. Även Alma ställer sig emot ordet intergender med 

förklaringen att hen tycker ordet godkänner kön som kategori. Alma är emot kategorisering 

överlag, men tycker ändå att till exempel genderqueer är ett bättre ord då det ändå pekar på ett 

queert förhållningssätt till kön tillskillnad från intergender som hen menar alltför mycket 

ställer sig i relation till de två könen man och kvinna. 

Begreppets språkliga och etymologiska innebörd är alltså ”mellan kön” och med 

vårt samhälles starka tvåkönsnorm förstås ordet ha betydelsen ”mellan könen man och 

kvinna”. Det är dock inte alla som uppfattar intergender på detta sätt. Zdenek Salzmann 

förklarar att hur ett ord används och förstås av människor inte alls behöver överensstämma 

med ordets bokstavliga betydelse. Som exempel tar Salzmann det engelska ordet breakfast 

(frukost) vars bokstavliga betydelse är break the fast, att bryta fastan. I vardagliga 

sammanhang är det dock ingen som reflekterar över vad ordet breakfast egentligen står för, 

utan ordet används enligt den gemensamt överenskomna betydelsen frukost (Salzmann 1993: 

157). På samma sätt finns det många som använder begreppet intergender på ett sätt som är 

mer frikopplat från dess språkliga betydelse än hur Sian tolkar ordet. På RFSL Ungdoms 

hemsida Transformering.se har till exempel intergender definierats som följande: 

 

Intergender kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–

man-uppdelningen av kön. Ibland används ”intergender” som ett paraplybegrepp för olika 

könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Intergender betyder inte samma sak för alla 

som definierar sig som det. En del intergender känner sig som både tjej och kille. Andra 

känner att de befinner sig mellan de två kategorierna. Många intergender känner sig inte 

som något kön alls. En del intergender vill förändra kroppen med hormoner och/eller 

kirurgi (Transformering.se). 

 

RFSL Ungdom har som synes en mycket öppen syn på vad begreppet intergender står 

för. Det beskrivs som ett ord som kan ha olika betydelser och det behöver inte bara 

betyda mellan, utan också bortom. Det kan även fungera som ett paraplybegrepp för 

olika sorters personer och identiteter att samlas under. 

 Ingen av informanterna jag har talat med ser intergender som ett paraplybegrepp 
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för olika sorters identiteter, såsom RFSL Ungdom skrev att det kunde användas. Istället ses 

intergender som ett begrepp för en identitet, även om den identiteten kan upplevas och 

beskrivas olika av olika personer som använder sig av begreppet. Paraplybegrepp för queera 

könsidentiteter som nämns av informanterna är istället trans, 6  transperson och queer. En 

informant som dock uttrycker en bredare tolkning av begreppet intergender är Bent. Hen 

identifierar sig själv som intergender och använder det ordet om sig själv tillsammans med 

andra ord såsom trans eller transperson. Bent menar att ordet intergender står för personer 

som identifierar sig mellan positionerna man och kvinna, men även för dem som identifierar 

sig bortom man och kvinna. Själv ser sig Bent som bortom man och kvinna, men tycks inte 

störd av att ordet bokstavligen innehar betydelsen mellan. Hellre än att välja ord som mer 

bokstavligen beskriver dem så väljer också vissa informanter att använda sig av identitetsord 

som de hör andra använda sig av. Detta dels för att de orden upplevs som mer begripliga om 

fler använder sig av dem och dels för att de då kan finna en gruppgemenskap genom det 

identitetsordet. Informanternas relation till ordet intergender tydliggör hur informanterna ofta 

förhåller sig till de olika identitetsorden. Det visar att ordens bokstavliga betydelse inte 

nödvändigtvis är det viktigaste när informanterna finner ord att identifiera sig med. 

 

Att ha ett ord om sig själv 

Något som är ständigt återkommande i de tankar informanterna uttrycker är de både positiva 

och negativa effekterna av att benämna sin identitet med ett ord. Samma informant kan under 

en intervju komma med flertalet argument både för och emot benämning och kategorisering. 

Två av de tydligaste fördelarna många informanter uttrycker är möjligheten till gemenskap 

och begriplighet som kan komma genom ett ord. De har alla känt sig väldigt utanför i dagens 

könsbinära samhälle och många av dem har känt sig oförklarliga och ensamma. Med ett ord 

för sin könsidentitet kan de istället se att det dels finns ett ord för sådana som dem och dels 

hitta andra personer som delar deras upplevelser. I samhällets starka tvåkönsnorm som hela 

tiden omöjliggör deras existens, vittnar flera informanter om att de med hjälp av identitetsord 

kan bli möjliga tillsammans. Enligt Tiina Rosenberg är det också just för marginaliserade och 

normbrytande människor som det är extra viktigt att hitta en gruppidentitet att identifiera sig 

med, även om det givetvis är viktigt för alla människor (Rosenberg 2002: 53). 

 Informanten Nim berättar hur hen växte upp i en värld där det endast fanns två 

                                                           
6 Ibland omnämnt som trans*, där asterisken står för mångfalden av olika könsidentiteter. Uttrycket kommer från 

engelskan. 
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kön, man och kvinna, och att hen därför kände att hen inte passade in och att hen inte hade 

något kön. När hen sedan fann transcommunityt och hittade ett ord för sin könsidentitet så 

förändrades hela hens värld. Innan hade Nim haft en massa känslor och tankar som hen inte 

hade kunnat sätta ord på, men numer upplever Nim att hen kan utforska sina känslor och 

tankar och har möjlighet att ta plats i världen som den hen är. Att få ett ord för sin 

könsidentitet gjorde Nim möjlig. En annan informant berättar om hur viktigt det är att ha ett 

ord för att kunna förstå sig själv. För henom är orden verktyg för att kunna förstå sig själv och 

de är också viktiga att ha för att hen inte ska förminska sig själv. Hen menar att de inger en 

säkerhet och en tilltro till sig själv. Jag tolkar det som att om hen inte hade något ord att kalla 

sig själv och någon könade henom som man eller kvinna så upplever hen att hen inte skulle 

kunna säga emot på samma sätt som hen kan göra nu när hen kan säga vad hen är istället. 

 Med ursprung hos Foucault talar Lann Hornscheidt och Mats Landqvist om 

dispositiv (Hornscheidt & Landqvist 2014), ett begrepp som Daniel Wojahn sedan också 

använder sig av (Wojahn 2015). Med dispositiv åsyftas det som är omöjligt att både säga och 

tänka i en viss situation. I och med att det är onämnbart är det både oförståeligt och omöjligt 

att förändra (Hornscheidt & Landqvist 2014: 88, 99). Man kan säga att informanternas känsla 

av att skava och vara annorlunda för informanterna länge har varit ett dispositiv. De har känt 

något, men eftersom de inte har haft några ord att beskriva det med så har det förblivit något 

stillastående och oförståeligt. Det är därför först i mötet med orden som informanterna har 

haft möjlighet att verkligen fundera över sina identiteter, utforska dem och leva ut dem. 

Hornscheidt och Landqvist menar nämligen att det dispositiva ständigt förändras så att något 

som tidigare inte var sägbart senare går att konceptualisera och benämna. Det gör att det 

benämnda kan beskrivas och diskuteras, och därmed utmanas och omförhandlas (idem: 99). 

På så sätt kan vi se att även tvåkönsnormen har varit ett dispositiv för informanterna. I och 

med de nya queera orden de har tillgång till kan de numer benämna sina identiteter och sitt 

normbrott och på så sätt utmana den binära könsnorm som tidigare varit onämnbart osynlig 

för dem. Benämnandet är alltså viktigt för att kunna förstå sig själv och för att kunna 

omförhandla de normer som tidigare styrt en. Men det är också nödvändigt i ens sociala 

möten eftersom, som Wojahn uttrycker det, det som inte går att språkliggöra inte heller är 

möjligt att förklara för andra (Wojahn 2015: 107). 

 Just möjligheten att kunna förklara sig för andra är något som alla informanter 

tar upp. Eftersom vi lever i ett starkt könsbinärt samhälle så upplever många av informanterna 

att de är obegripliga. Deras känsla av att vara mellan eller bortom könsdikotomin 
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överensstämmer inte med den rådande världsbilden och med samhällets normer och andra 

personer har då helt enkelt svårt att förstå vad de verkligen känner. Att aldrig bli förstådd 

berättar många leder till känslor såsom ensamhet, trötthet och frustration. Med hjälp av orden 

kan de dock försöka förklara sig själva och sina upplevelser för andra och således 

förhoppningsvis kunna bli förstådda som personer. Bent berättar: 

 

Om jag använder den typen av begrepp så ger jag ju folk chansen att förstå mer om hur jag 

ser på mig själv och hur jag tänker kring kön och sådär. Och då, om jag ger folk ett eller 

flera begrepp så kan dom faktiskt lära sig mer och kanske förstå nåt utifrån det. Och det gör 

då också att jag kan hamna i en tryggare situation med den personen. 

 

Samhället vi lever i är väldigt könsbinärt. Just detta gör att om informanterna inte har ett ord 

att beskriva sig själva med så går det ofta förbi andra att de varken är män eller kvinnor. Bent 

förklarar att en otydlighet gör att andra personer antar saker om dem, att de tar förgivet att de 

har ett visst kön som de inte alls identifierar sig med. Att ha ett ord att beskriva sig med är 

därför positivt för det ger informanterna möjlighet att berätta vilka de är (se även Wojahn 

2015: 107f). 

 Genom att berätta vilka de är har också informanterna möjlighet att berätta att de 

finns. Flera informanter talar just om vikten av att synliggöra dem som grupp. De känner 

frustration över den snäva bild av kön som majoritetssamhället har och som medför att de blir 

omöjliga som individer. De vill därför kunna uppmärksamma tvåkönsnormen genom att 

benämna sin existens med ett ord som beskriver dem som en grupp som finns i samhället. 

Identitetsord som gör att de kan samlas som en grupp skapar också en gemenskap och en 

styrka. Alma berättar att orden gör att de kan möta andra personer som är som dem. Det gör 

också att de kan enas som en grupp och tillsammans möta majoritetssamhället för att visa att 

de finns och vad som behöver förändras. Cameron och Kulick förklarar att kategoriseringar 

och benämningar ofta kan användas för att skada och kontrollera andra människor. Om 

däremot kategorin börjar användas som självdefinition och som en gemensam social identitet, 

så finns det möjlighet för medlemmar av gruppen att samlas och organisera sig mot 

majoritetssamhällets förtryck (Cameron & Kulick 2003: 23). 

Likt Cameron och Kulick talar även Butler om kategorisering och benämning 

som något som kan tillfoga skada. Samtidigt menar också Butler att benämning är nödvändigt 

för att subjektet ska kunna konstitueras i språket (Butler 1997: 2). Finns en person inte i 

språket, så finns personen på sätt och vis inte alls, eftersom vi når och förstår världen via 
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språket. Det finns alltså ett behov av att ha ett ord att använda om sig själv. Detta behov 

uttrycker även informanterna. De upplever det inte bara som att de söker efter ett ord för att 

de önskar bli förstådda, utan orden är en nödvändighet för att de ska kunna finnas. Många av 

dem uttrycker en önskan om att det inte skulle behöva vara så, att de skulle kunna få finnas till 

obenämnda, men samtidigt känner de samhällets krav på att de ska uttrycka sig med ord. En 

informant berättar att hen förstår att människor har ett behov av att identifiera saker och förstå 

världen genom att sortera den, men att hen kan känna sig väldigt obekväm med det och helst 

skulle hen vilja få förbli utanför kategorierna. Även andra informanter som uttrycker denna 

önskan har ändå ord de använder om sig själva. Alma berättar till exempel att även om hen 

helst förblir odefinierad, så kan det vara nödvändigt att ha ett ord ibland, som ett verktyg för 

att kunna belysa diskriminering och våld mot en viss grupp. Hen förklarar att när hen läser 

definitionen av transperson så förstår Alma att objektivt passar hen in där, att hen räknas som 

transperson, och hen kan också se fördelarna med begriplighet och gemenskap. Därför väljer 

Alma att ändå använda sig av ordet trans om sig själv, även om Alma helst inte vill bli 

definierad, varken som transperson eller som något annat. Även om flera informanter 

uttrycker denna önska om att inte behöva bli definierad, så använder sig dock alla informanter 

stundtals av ord om sina könsidentiteter. Detta kanske just för att det finns både många 

fördelar med att benämna sin könsidentitet och för att det finns ett behov i samhället av att 

göra det. 

 

Att inte vilja ta ett ord till sitt 

Informanterna vittnar om många fördelar med att ha ett ord att använda om sig själv, men de 

kommer också med många argument emot att använda vissa ord. Ibland handlar det om varför 

de inte skulle vilja använda sig av ett specifikt ord och ibland om att de inte vill använda sig 

av något ord alls. 

 En som starkt talar för att inte behöva bli definierad är Alma. Hen säger sig 

allmänt vara emot definiering överhuvudtaget och tycker inte om idén om kategorisering. 

Hens skepsis och motstånd mot benämning beskriver hen som dels politisk och dels mer 

ideologiskt önskande. Hen ser det både som ett motstånd mot statens försök att kategorisera 

medborgarna och som en önskan om ett bättre samhälle där behovet av kategorisering inte 

vore lika stort. Även Lo uttrycker en önskan om att inte behöva bli definierad. Hen skulle 

helst se att det inte spelade så stor roll vad personer hade för kön och att ingen skulle behöva 

sätta fingret på vad de är och låsa sig vid det. En annan informant säger sig också vilja se ”ett 
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friare förhållningssätt till kön” som gjorde att normbrott inte skulle ses som så allvarliga som 

de gör idag. Hen menar att benämningarna i sig är väldigt normerande och att 

kategoriseringarna skapar oönskade begränsningar för mänskligt beteende. Trots att flera av 

informanterna talar så starkt emot att överhuvudtaget benämna och kategorisera, så är det 

ändå inte en enda informant som helt väljer att inte kalla sig själv för något identitetsord. De 

har alla ändå berättat om något ord som de kan tänka sig att använda om sig själv i vissa 

situationer då de känner att det behövs för att kunna förklara eller förmedla hur de känner och 

tänker till andra människor. På vilka grunder väljer de då att inte använda vissa specifika ord 

om sig själva? 

Dagligen använder vi oss av mängder med olika ord. Vissa av dem använder vi 

oss av oreflekterat, andra ord lämnar få oberörda. Ett ord som alla informanter i denna studie 

har haft åsikter om är ordet trans och/eller transperson. Trans är för många ett stort ord med 

mycket innebörd och vikt. För vissa tycks det torna upp över dem på ett skrämmande sätt som 

gör att de vill hålla sig borta, för andra inger det en känsla av hemmahörande trygghet. För 

alla informanter är det dock ett viktigt ord, ett ord som inte kan ignoreras, utan ett ord som de 

har funderat över och har en relation till. Detta oavsett om trans är ett ord de använder om sig 

själva eller inte. 

 Som sagt är ordet trans för vissa ett ord med så stor tyngd att de skyr det. Det 

har en så definitiv innebörd att de inte vill eller vågar knyta det till sig av rädsla för vad det 

skulle innebära för dem. En informant som uttrycker dessa känslor menar att det känns svårt 

att definiera sig som trans och att hen därför aldrig har gjort det. Hen vet inte varför det är så, 

men säger att det är någonting som gör det känns svårt att säga att hen skulle vara trans. En 

fundering informanten själv har är att det skulle kunna vara internaliserad transfobi som gör 

att hen inte vill använda ordet om sig själv. Oviljan att definiera sig själv med vissa ord är 

något som även Heidi Minning har stött på i sin studie av HBTQ-communityt i Tyskland 

(2004). Bland annat berättar hon om en kvinna, Betty, som trots att hon i många år levt 

tillsammans med en annan kvinna aldrig inför sig själv eller andra har kallat sig lesbisk. Även 

om hennes föräldrar har vetat om att hon bor med en kvinna, så är lesbiskhet, som ett i ord 

uttryckt fenomen, ett tabu i hennes familj. Minning menar att Bettys undanglidande sätt att 

uttrycka sig (indirectness) underlättar mötet med familjen. Det är mindre chockerande, mindre 

obekvämt och mindre skamligt att hantera en situation där allt framträder lite vagt än att 

hantera ett ord som rättframt förklarar vad som pågår (Minning 2004: 50f). 
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Det Minning främst talar om är just att definiera sig själv inför andra, men 

oviljan att med ord klarlägga något är också något man kan känna inför sig själv. Ens 

livssituation kanske i och med namngivningen blir alltför tydlig och alltför verklig. Kanske 

innebär den nya definitionen att man måste tänka eller agera på något visst sätt som känns 

skrämmande. Informanten ovan uttrycker senare under intervjun att hen under de senaste åren 

kommit närmare ordet trans än hen någonsin varit tidigare och att hen på senare år även har 

haft känslor av kroppsdysfori, vilket hen inte har haft tidigare. Kanske tänker informanten att 

om hen definierar sig som trans så måste hen reflektera över och ta ställning till om hen vill 

genomgå någon form av könskorrigerande behandling. Att önska genomföra 

könskorrigeringar innebär många stora steg som kan vara skrämmande att ta, till exempel att 

möta ts-vården och att göra de faktiska kroppsliga ingreppen. Om informanten då förknippar 

ordet trans med könskorrigerande behandling kan det ordet vara svårt att ta till sitt, då det för 

henom skulle innebära stora förändringar i hens liv. 

Denna känsla av att inte vilja använda vissa ord gäller även för andra ord än 

ordet trans. En informant som inte riktigt vill definiera sig är Lo. Även om Lo menar att 

tydligheten i ordet intergender ibland kanske skulle underlätta för henom i mötet med andra 

människor, för att kunna förklara vem hen är, så vill Lo ändå inte använda sig av ordet. Detta 

tolkar Lo som någon form av feghet. Lo berättar att om hen inte definierar sig med ett ord så 

behöver hen inte ta sig själv på så stort allvar. Det verkar som att för Lo är det för stort och för 

skrämmande att definiera sig med ett ord. Om hen skulle ta sig själv på allvar skulle alla hens 

upplevelser bli på riktigt, med all den smärta och de komplikationer som verkligheten kan 

innebära. Att därför bara flyta med i livet, undvika att tänka på det och låta bli att uttrycka det 

med ord blir därför ett sätt för Lo att inte behöva möta de svårigheter som hen föreställer sig 

att det skulle innebära att vara intergender. 

Men liksom den förstnämnda informanten uttrycker även Lo tanken att hens 

ovilja att ta ordet intergender till sitt är en form av internaliserad transfobi. Lo menar att även 

under tiden vi pratar vid intervjutillfället, då hen berättar om sina upplevda erfarenheter av att 

vara icke-binär vad gäller kön, så har samtidigt Lo en röst i bakhuvudet som säger till henom 

att hen bara hittar på allt. Som om Lo inte vore icke-binär på riktigt utan att det bara är 

ett ”knäppt hittepå” från hens sida. Även om ingen har sagt dessa saker rakt ut till Lo, så säger 

hen att det ändå är tankar som hen bär med sig i vardagen. Dessa tankar finns hos Lo och de 

förminskar hens känsla av att ha rätten att ta ett ord till sitt. 
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En annan anledning till att inte vilja ta ett ord till sitt uttrycker Sian när hen 

berättar att hen föredrar att kalla sig för queer och därmed varför hen väljer att inte ta vissa 

ord som sina. Sian tycker inte att queer egentligen är ett ord som verkligen beskriver henom, 

men det är just därför Sian vill använda sig av ordet. Sian berättar: 

 

[Queer] känns som att det är så mycket. Det är så mycket politik. Och identitet, och både 

kön och sexualitet, och igen politik. Vilket kanske också är [det jag tycker om]. Det 

behöver inte bli så himla personligt då. Det behöver inte säga så mycket om mig. Medans 

en annan form av identitetsord skulle säga en massa saker om mig, specifikt mig, om mig 

och min kropp. 

 

Liksom i Minnings analys handlar det Sian uttrycker om relationer till andra människor. Men 

medan Betty i Minnings material inte vill använda sig av det förklarande ordet lesbisk för sin 

familjs skull, för att mötet dem emellan ska bli lättare, så vill inte Sian använda sig av något 

mer förklarande ord än queer för sin egen skull. Sian vill hålla andra människor lite på 

avstånd. Hen vill inte behöva berätta för alla vad hens kön är utan ser det som personligt. 

Genom att inte definiera sig med ett mer explicit ord kan Sian dela med sig av sig själv precis 

så mycket som hen vill och på sina villkor. På liknande sätt uttrycker sig Sam i sin 

presentationstext på Transformering.se. Hen brukar definiera sig som både intergender och 

queer. Sam menar att när hen definierar sig som intergender känns det mer personligt och 

sårbart eftersom intergender är något Sam är. Queer däremot känns för Sam mer som ett 

förhållningssätt som Sam valt. För de informanter som helst av allt vill bli odefinierade kan 

ett lite vagare identitetsord också upplevas som önskvärt, då det förmedlar deras queera 

förhållningssätt till kön utan att låsa fast dem i en alltför normerande kategori.  

När jag talar med informanterna blir det tydligt att det finns flera olika 

anledningar till att välja att inte ta ett ord till sitt. Ibland kanske det är internaliserad transfobi 

och ibland kanske rädslan för vad användandet av ordet ska ge för konsekvenser för en själv. 

Men tydligt är i alla fall att det ibland finns något som, både inför sig själv och inför andra, 

hindrar människor, eller av andra anledningar får dem att avstå, från att ta de laddade orden i 

munnen. 

 

Om rätten att ta ett ord till sitt 

En annan anledning till att informanterna väljer att inte ta ett ord till sitt handlar inte om ovilja 

utan om deras upplevda rätt till ordet. Samtal med informanterna visar att detta gäller främst 
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ordet trans. Frågan många av informanterna ställer sig är: har jag rätt att kalla mig trans 

och/eller transperson? 

En som uttrycker dessa funderingar är Lo som menar att det kan vara svårt att 

känna sig ha rätt till olika begrepp. Lo frågar sig: 

 

Är jag tillräckligt mycket för att, känner jag tillräckligt mycket för att kunna ta ett sånt här 

begrepp och känna, eller ha rätten att ta ett sånt begrepp, att definiera mig på det sättet och 

säga det till andra? Jag tror det ligger mycket i det att jag inte har gått in i det utan bara har, 

men [osäkert skratt]… Jag känner mig såhär fast, jag kanske inte är tillräckligt mycket. 

 

Det är även många andra av informanterna som uttrycker denna känsla av att inte räcka till. 

Bland annat berättar Sian att hens partners alltid varit olika transpersoner och att hen då i 

jämförelse med dem aldrig varit det. Det har därför inte känts som om det vore genuint om 

hen helt plötsligt skulle börja använda sig av ordet trans om sig själv. Hens partners har varit 

tydligt trans och Sian har inte varit som dem. Därför har hen inte kunnat känna att hen kan 

kalla sig för trans. En annan informant beskriver det som att trans är ett ord man gör anspråk 

på och att hen inte är säker på om hen har rätt till att göra det. 

Även Nim upplever denna otillräcklighet och återkommer flera gånger till det 

under intervjun. Nim berättar att det finns en stark norm för vad det innebär att vara trans och 

att hen inte alltid passar in i den normen. Trots att trans är det ord som Nim vill använda om 

sig själv, så uttrycker hen en osäkerhet om hen verkligen har rätten att ta plats in under det så 

kallade transparaplyt. Nim förklarar att för henom är trans en inre känsla och att hen inte har 

någon önskan om att förändra varken sitt yttre eller sitt sätt att vara. Detta gör att Nim oftast 

passerar som sitt juridiska kön, vilket får Nim att känna att hen kanske inte räknas som trans. 

Det beror bland annat på att hen upplever att det finns en stark norm inom transcommunityt 

att förändra sitt könsuttryck. Denna känsla av att varken passa in i transvärlden eller inom 

cisnormen gör att Nim kan känna sig väldigt ensam och otrygg, samt att det ger henom ångest. 

Hen berättar att hen stundvis kan känna sig väldigt ledsen och besviken över hur snäva 

könsrollerna är inom transcommunityt. Slutligen uttrycker Nim också en oro över att hens 

användning av transbegreppet skulle kunna försvåra transkampen och livssituationen för 

andra transpersoner. Detta tolkar jag som att det beror på att Nim upplever att hen inte är som 

andra transpersoner och att hens identifiering med ordet trans därmed skulle kunna splittra 

kampen. Det kan vara lättare att arbeta för en grupps rättigheter om gruppen är homogen i 
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både uttryck och önskemål, och Nims identifiering med transbegreppet skulle kunna göra 

bilden mer komplicerad. 

En forskare som har studerat ord för identitetspositioner är lingvisten M. Lynne 

Murphy (1997). Hon har undersökt vad som krävs för att en nymyntat begrepp ska bli 

användbart samt inkluderings- och exkluderingsprocesser vid kategoriseringar. Fokus för 

Murphy ligger främst på identitetspositionen bisexuell, men hon diskuterar även andra 

identitetsord såsom queer, gay och lesbisk. Murphy förklarar, precis som strukturalismen 

menar, att språket är uppbyggt av motsatser. Det gör vår förståelse av världen binär och vi 

definierar ofta saker utifrån vad de inte är. Detta får effekt för vem som kan inkluderas i en 

kategori, med betydelsen vem som en talare åsyftar när den använder sig av ett 

kategoriseringsord och vem som lyssnaren föreställer sig att talaren åsyftar. Som Murphy 

beskriver så är vår syn på sexuell identitet en dikotomi med de två möjliga 

motsatspositionerna heterosexuell och homosexuell. Det gör att ett ord som queer, som ofta 

används med betydelsen ”allt annat än heterosexuell”, kan skapa en elitistisk kamp och en 

hierarki. Om motsatsen till queer är heterosexuell, så innebär det att ju längre bort från 

heterosexualitet man är desto mer queer är man. Detta gör att personer som definierar sig som 

bisexuella oftast ses som mindre queer eftersom de inte endast identifierar sig med 

homosexualitet. Likt även Murphy citerar lever vi i ett system som ”has us fighting over who 

is ’truly’ queer” (Blasingame 1992: 50, Murphy 1997: 48).  

 Denna tävlan om vem som räknas, om vem som är riktig och om vem som 

inkluderas i en nämnd kategori, har många likheter till hur flera av informanterna känner inför 

ordet trans. Eftersom de inte tar det imaginärt hela steget från en pol till dess motsats så 

infinner sig känslan hos dem att de inte innefattas i kategorin exakt lika mycket som andra. De 

är inte tillräckligt trans för att få kalla sig trans. Som Nim uttrycker det så finns det normer för 

hur en transperson ska vara och oftast är det då binärt transsexuella personer som ses 

som ”äkta” transpersoner. Dessa personer är de med rätt upplevelser och rätt könsuttryck för 

att verkligen få kalla sig själva för trans. Nim, Lo och de andra informanterna jämför sig med 

andra transpersoner och med normer för hur en transperson ska vara, och frågar sig om de 

verkligen är tillräckligt mycket för att få kalla sig trans. Idén att steget från det ena könet till 

den andra är det ultimata steget att ta, att detta steg är det mesta en transperson kan göra för 

att vara trans, gör att informanterna helt enkelt inte är lika mycket trans. De tar inte ett lika 

stort steg från en pol till en annan, utan står mellan sitt juridiska kön och det motsatta könet 

inom könsdikotomin. Detta gör dem osäkra på om de verkligen får kalla sig trans, om de är 
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äkta transpersoner, eller om de helt enkelt inte är tillräckliga. Med Göranssons begrepp (2012: 

22) kan man säga att informanterna både känner att de kanske skaver gentemot definitionen 

av trans och oroar sig över att de inte skevar tillräckligt mycket gentemot majoritetssamhället 

för att få kalla sig för trans. 

Känslan av otillräcklighet är något de oftast menar komma inifrån dem själva, alltså 

att de själva ifrågasätter sin rätt till ordet trans. Ibland beskriver dock informanterna att 

känslan av att ha rätt till ordet trans också kommer utifrån. En informant berättar att 

identitetsord och kategoriseringar kan ge upphov till normer för hur man ska vara inom 

gruppen, vilket medför exkluderingsprocesser då alla inte längre passar in. En kamp uppstår 

då om vem som har rätten att definiera normerna och bestämma vilka som får passa in. 

 

[D]et blir ju lätt normerande i sig, att om man då inte kände riktigt på det sättet som sägs 

för att man ska identifiera sig just sådär, får man då fortfarande plats i det där eller måste 

man anpassa sig? […] Det finns ju också en historia i transrörelsen av liksom, konkurrens 

mellan olika transgrupper, vilket ju är extremt dåligt. Att våran tolkning är bättre än eran 

tolkning och att ni inte är riktiga trans, för det är vi som är det. 

 

Även Nim berör i intervjun upplevelser av att andra har ifrågasatt hens inkludering i 

transcommunityt. Som tidigare beskrivet är Nim en av de informanter som starkast har 

ifrågasatt sin rätt att kalla sig själv för trans. Hen säger att det främst kommer ifrån hens egen 

rädsla för vad andra transpersoner ska tycka och tänka om henom, att hen är rädd för att inte 

få vara med, men Nim uttrycker även att andra personer verkligen har ifrågasatt hens plats 

under transparaplyt. Till exempel har andra transpersoner ibland ansett att hen förstör 

transkampen och Nim har då valt att inte använda ordet trans om sig själv. Detta har även 

gjort att Nim har känt sig pressad att förändra sin kropp och sitt beteende till att bli mer 

androgynt för att få rätten att använda sig av ordet trans. Samtidigt vill inte Nim det, för hen 

vill bara få vara sig själv. Nim säger därför att läget är låst: ”jag är trans, men dom ser mig 

inte som det”. Att Nim och andra icke-binära transpersoner skulle förstöra transkampen har 

likheter med de diskussioner som pågick inom HBTQ-communityt under 1970- och 80-talet. 

Då diskuterades vilka homosexuella som ansågs vara de bästa representanterna från 

communityt för att föra den politiska kampen, något som fick många grupper såsom feminina 

bögar, bisexuella och transpersoner att känna sig exkluderade. (Kulick 1996: 8) På samma sätt 

fortgår alltså liknande diskussionerna idag inom transcommunityt, där icke-binära ofta 
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upplever att andra transpersoner inte anser dem vara goda representanter för transcommunityt 

eller transkampen. De upplever sig inte ha rätt att representera, eller ens vara, trans. 

 Även om gruppen transpersoner är en minoritetsgrupp i samhället så är de ändå 

en grupp där många olika sorters människor vill få ta plats. Cameron och Kulick menar att 

människor har svårt att föreställa sig stora grupper vilket gör att det till exempel är lättare att 

identifiera sig med sin by än att kunna få grepp om vad ens land är. Det gör att stora grupper 

måste få sin bild av sig själva konstruerade genom symboliska representationer av 

gruppidentiteten, till exempel genom kartor på sitt land och berättelser om nationella 

egenheter. Benämningar är viktiga för skapandet av en gruppidentitet, men de skapar också 

problem. Cameron och Kulick förklarar att stora grupper omöjligen är homogena. När man då 

försöker namnge dessa grupper och befästa vad det är som förenar dem och urskiljer dem som 

grupp, så kommer detta att ifrågasättas, både inifrån gruppen och utifrån. Det leder till 

maktkamper på en symbolisk nivå. Kamperna handlar om vem som har rätten att namnge en 

grupp och om vems föreställningar som namngivandet bygger på (Cameron & Kulick 2003: 

25f). 

 Namngivning, och rätten till att inkluderas i en kategori, handlar alltså om 

maktkamp. Ibland kan det handla om antal, att kanske är det helt enkelt fler binära 

transpersoner än icke-binära, så att de icke-binära blir en minoritet utan möjlighet att göra sin 

röst hörd. Framförallt handlar det dock om vilka maktpositioner de olika individerna besitter. 

Här gäller ett intersektionellt tänkande där flera olika faktorer tillsammans spelar roll för vem 

som har makten att få andra att lyssna. En betydande maktposition vid denna kategorisering är 

dock troligen den maktposition som vi redan tidigare konstaterat att binära transpersoner 

innehar, nämligen just den som binär. Transsexuella personer med en binär könsidentitet, 

även om de i stort är en utsatt minoritet, passar ändå in i samhällets världsbild av kön som en 

dikotomi med två motsatta poler. De håller sig till en av de två möjliga valen för kön, vilket 

ändå gör dem mer logiska i samhällets ögon än de icke-binära som ställer sig utanför 

tvåkönssystemet. De binära transpersonerna är också ”äkta” transpersoner, då de ses som mer 

trans än de icke-binära, just eftersom de har tagit detta steg från en pol till dess motsats. Detta 

gör att de befinner sig i en starkare maktposition inom transrörelsen och i samhället i stort för 

att ha rätt att vara de som namnger och de som avgör inkluderings- och exkluderingspremisser. 

 Binära transpersoner är också ”äkta” transpersoner eftersom de ses som mer 

autentiska transpersoner än de icke-binära. Att uppvisa en autentisk identitet handlar enligt 

Pia Lundahl om att visa upp en tydlig och kontinuerlig identitet (Lundahl 1998: 181). Enligt 
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föreställningarna är det något som binära transpersoner anses göra. De har tagit steget från en 

pol till en annan, ett distinkt och enkelriktat steg utan oklarheter. Informanterna i denna studie 

uppfattas däremot stå mitt emellan dessa två poler, eller, än värre enligt 

autenticitetsbegreppets regler, de pendlar däremellan. Det gör att deras identiteteter sällan är 

stabila och oföränderliga, eller, i de fallen informanterna upplever att de är det, att de inte 

upplevs av andra människor som tydliga och beständiga. Eftersom de inte identifierar sig med 

någon av de två identitetspositioner som tvåkönsnormen tillhandahåller så har de små 

möjligheter att uppfattas som tydliga. Det gör att det är svårt för deras identiteter att tolkas 

som autentiska. Detta även om varken binära transpersoner eller cispersoner egentligen 

någonsin har helt stabila och enhetliga könsidentiteteter (se Bremer 2011). Föreställningarna i 

samhället säger dock att binära könsidentiteter är stabila, medan en identitet mellan eller 

bortom dikotomin omöjligen kan vara det. Det gör att binära transpersoner och cispersoner 

har tolkningsföreträde vid kategorisering. Enligt Butler kan en individ endast ”finnas” om 

individen iscensätter ett begripligt kön. Könsidentiteter som bryter mot heteronormativiteten 

är därför omöjliga som människor (Butler 1990/2011: 69, 184). Butler menar också att en 

individ endast kan vara en representant för en grupp om individen kan erkännas som ett 

subjekt (idem: 50). Eftersom icke-binära transpersoner inte iscensätter begripliga 

könsidentiteter kan de inte ses som möjliga människor eller subjekt. Därför får de inte heller 

ses som representanter för gruppen transpersoner. Personer med binära könsidentiteter har 

helt enkelt mycket större chans att ses som begripliga och de har därmed mer makt att få vara 

de som benämner och definierar gruppen transpersoner. 

 Informanterna i denna studie uttrycker det som att deras känsla av att inte ha 

rätten att kalla sig trans kommer både inifrån dem själva och från andra personer utifrån. De 

berättar att de själva ifrågasätter om de verkligen är trans, samt att andra personer har uttryckt 

att de inte tillhör gruppen transpersoner. Istället för att det skulle handla om både 

föreställningar utifrån och inifrån är det dock mer troligt att det handlar om en och samma 

föreställning. Deras känsla av att inte ha rätt till ordet trans är nämligen internaliserad. 

Peter Berger och Thomas Luckmann menar att människor skapas som sociala 

varelser och blir en del av samhället genom internalisering. Det sker genom möten med andra 

människor då vi identifierar oss med dem och på så vis tar över deras världsbild de lever med. 

För att bli en del av samhället måste vi ta in och ta över dessa andra människors 

föreställningar genom internalisering. Denna process är aldrig fullständig, utan pågår genom 

livet (1966/1991: 150). Internalisering är alltså en viktig del i processen att bli en människa i 
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den sociala världen. Det gör att de normer och föreställningar som finns i samhället 

internaliseras som sanning inom individen. Alla människor går alltså igenom denna process, 

att ta in samhällets föreställningar och göra dem till sina egna. När informanterna hör och på 

andra sätt uppfattar andra människors syn på vem som får räknas som trans så är det därmed 

inte något som de bara kan ignorera. Föreställningarna kommer alltid internaliseras inom 

informanterna som en del av den sociala processen för att vara en del av samhället. 

Uppfattningen om vad en transperson är internaliseras från omvärlden och blir till en del av 

informanternas egen världsbild. Det tvivel som informanterna själva uttrycker finns inom dem 

är därför endast ett uttryck för det ifrågasättande som de har internaliserat från samhället. När 

Nim och de andra berättar om en känsla av otillräcklighet så är det för att de har internaliserat 

bilden av den autentiska transpersonen som binär och att de därför helt enkelt inte räcker till. 

Samtidigt uttrycker de också ett motstånd till den förhärskande världsbilden av 

transpersoner som binära. Flera av dem använder sig därför av just orden trans och 

transperson för att kunna dra uppmärksamhet till de rådande normer som de anser vara 

felaktiga. Bent berättar till exempel hur hen ofta beskriver sig som transperson. Detta dels för 

att överlag uppmärksamma transidentiteter, men också för att hen tycker att det finns en stor 

poäng med att påvisa att en transperson inte nödvändigtvis har en binär könsidentitet. Trots de 

samhälleliga motstånd och ifrågasättande som de bemöts av, som även internaliseras och blir 

till en inre osäkerhet hos dem själva, så är det alltså många av informanterna som hävdar trans 

som sin identitet. 

 

Kravet på benämning 

Flertalet informanter uttrycker alltså en önskan om att inte behöva benämna sin könsidentitet. 

Lo beskriver det till exempel som så att i en drömvärld skulle ingen behöva definiera 

någonting och ingen skulle behöva ha en fast, bestämd könsidentitet. Även Alma vill som sagt 

helst inte definiera sig själv på något sätt och säger sig ställa sig mycket skeptisk till hela 

fenomenet av benämning. Samtidigt som de uttrycker denna önskan om att inte behöva 

benämna, så tycks orden vara något som ändå tydligt följer dem i livet. De funderar kring 

orden och har olika relationer till dem. Ingen informant går oberörd från den mängd av ord 

som finns. Dessutom, trots sin önskan att slippa, så beskriver ändå alla informanterna sina 

könsidentiteter med något eller några kategoriserande identitetsord. De ger olika förklaringar 

till varför de ändå väljer att använda sig av ett ord, olika fördelar med att benämna sig själva 

som något, men de har ändå alla valt ett ord att ta till sitt. 
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Enligt Pia Lundahl, i sin studie av icke-heterosexuella kvinnor, finns det ett 

autenticitetskrav att leva öppet med sin lesbiska identitet. Att komma ut och ständigt leva 

öppet som homosexuell är ett krav för att verkligen räknas ha en autentisk lesbisk identitet 

(Lundahl 1998: 86ff). För att kunna komma ut behövs orden. Den queera identiteten behöver 

benämnas med ord för att bli möjlig att berätta om inför andra människor. Kanske är det alltså 

autenticitetskravet som Lundahl beskriver som gör att alla informanter i min studie ändå 

använder sig av något ord om sig själva. Om de inte kallar sig själva för intergender eller trans 

så skulle de alltså inte ha någon möjlighet att hävda en autentisk icke-binär könsidentitet. 

Kravet av att inför andra benämna sin identitet kan dock också ses med andra 

ögon. Enligt Michel Foucault lever vi nämligen i ett så kallat ”bekännande samhälle” 

(Foucault 1976/2009: 76). Foucault menar att västvärlden ända sedan medeltiden i och med 

bikten gett bekännelsen om självet en central roll i samhället. Vi tvingas, eller tvingar oss 

själva till, att bekänna allt om vårt allra innersta, inför läkare, inför rättsväsendet, inför 

familjen, inför vår kärlekspartner och inför oss själva. Foucault menar att kravet på att 

bekänna numer är så starkt förhärskande och genomsyrande i våra liv att människor oftast 

upplever det som en stark inre önskan att låta sitt inre få komma ut i ljuset. Det känns som om 

det vore tvång att hålla det tillbaka och som frigörelse att bekänna. Ändå menar Foucault att 

det är ett underifrån framtvingat erkännande, för makten utövas främst av dem som lyssnar 

och inte av den som talar (idem: 75ff). Vidare skriver Foucault att: ”Från och med den kristna 

botgöringen och fram till idag har könet varit biktens huvudämne” (idem: 78). Foucault 

förklarar också att människor sedan några århundraden tillbaka främst finner svaret på vilka 

de är hos sina kön (idem: 92). Med könet syftar Foucault främst på könets sexuella lustar, 

men eftersom kön och sexualitet är sammankopplade inom den heterosexuella matrisen 

betyder det att ett bekännande av ens sexuella begär också medför ett benämnande av sitt och 

andras kön. Det finns alltså en genomsyrande uppmaning i samhället att erkänna vem man är 

och vad ens innersta tankar och begär är. Att vi lever i detta bekännande samhälle skulle alltså 

innebära att informanterna alla känner av detta tvång utifrån, och även internaliserat som en 

önskan, att bekänna sitt kön. Således är informanterna i behov av ord att benämna sig själva 

med. Trots att flertalet av dem säger att de helst skulle slippa benämna sig själva, söker de 

därför ändå efter ord att kunna beskriva sig själva med för att kunna bekänna sitt innersta. 

Det finns slutligen ytterligare ett krav på benämning som gör att informanterna 

behöver ord för sina könsidentiteter. Det är det vi finner i själva den språkliga grunden av 

samhället. Eftersom det är endast genom språket som vi kan möta världen och själva bli 
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begripliga som människor så behöver vi benämnas för att kunna ha en social existens (Butler 

1990/2011: 37). Benämning är nödvändigt för att subjektet ska kunna konstitueras i språket 

(Butler 1997: 2). För att kunna leva i den sociala världen krävs det alltså av informanterna att 

de använder sig av språket och blir benämnda. Även om de uttrycker en önskan om att inte 

behöva, så är benämningen av deras identiteter ett krav för deras sociala existens. De flesta av 

dem söker därför efter ord att benämna sig med. De söker efter de ord som de anser bäst 

beskriver dem, men som samtidigt inte låser fast dem i en alltför begränsande benämnd 

position (se även Wojahn 2015: 119). Eftersom de uttrycker att de egentligen inte skulle vilja 

bli benämnda, men ständigt och av flera anledningar tvingas till benämning, så söker de efter 

ord som ger dem fler möjligheter än det hämmar dem. Flera av dem tar därför identitetsord 

som trans och queer till sina, just för att den benämningen tillåter förändring. Andra tar till sig 

identitetsord såsom intergender eller genderfluid, eftersom de upplever att de orden innefattar 

en tillåten pendling mellan kön. Mitt i samhällets krav på benämning söker de alltså efter 

möjliga vägar till motstånd. Foucault skriver att ”motståndet aldrig står i utanförställning i 

förhållande till makten” (Foucault 1976/2009: 105). Istället är det alltid en relation mellan 

makt och motstånd, där motståndet alltid finns inom makten (idem: 105f). Även Butler menar 

att det endast är inifrån diskurserna som det går att göra motstånd. Hon förklarar att det bara 

är inom det upprepande iscensättandet av kön som könsnormerna kan förändras. Detta genom 

att använda sig av den mångfald och dissonans som finns inom diskurserna för att iscensätta 

kön på ett sätt som går alltmer ifrån heteronormen (Butler 1990/2011: 69, 227ff). 

Informanterna i denna studie följer alltså den enda vägen de har möjlighet att gå. De 

benämner sig själva, såsom de krävs att göra, men de benämner sig så icke-normativt och så 

vagt som det bara går. 
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4. Identitetsskapandets relationella karaktär 

 

 

Den identitetsskapande processen som informanterna berättar om handlar alltså mycket om att 

höra talas om olika ord och dess innebörder och på så vis avgöra om de orden är något de kan 

identifiera sig med och vill definiera sig som. Det kan därför framstå som en högst individuell 

process. Dock finns det många sociala aspekter som visar på hur informanternas identiteter 

istället skapas i relation till omvärlden. Dels skapas deras identiteter i relation till 

människorna de har runt omkring sig i vardagen, men också i relation till sin sexualitet och sin 

sexuella identitet. 

 

Sociala aspekter av att identifiera sig med ett ord 

Något som har framgått tydligt i denna studie är att när informanterna talar om de olika 

identitetspositionerna så talar de om mer än själva orden i sig. Det handlar inte bara om orden, 

utan också om de genomsyrande föreställningar och associationer som följer med dem. Att 

själv identifiera sig med ett ord kan tyckas vara något privat och personligt, men i själva 

verket är det en högst social process. När informanterna navigerar bland den mängd av 

identitetspositioner som finns att identifiera sig med så väljer de ofta inte bara ett ord som 

passar dem själva, utan även ett som passar andra. Detta för att många uttrycker en önskan om 

att bli förstådd. Informanterna säger att de är som de är, men att de behöver ord för att kunna 

förmedla till andra hur de känner och hur de tänker. Vilket ord de väljer att definiera sig med 

beror därför på vilka ord som andra förstår och vad för övriga innebörder ordet för med sig till 

andra människor. En fråga som många av informanterna tampas med är: beskriver det här 

ordet allt som jag är på ett sätt som gör att personer i min närhet kan förstå min livssituation? 

Enligt Cameron och Kulick kan valet av namn på en kategori inte separeras från 

den medföljande betydelsen och de föreställningar som förknippas med namnet (Cameron & 

Kulick 2003: 23, 29). Detta för att det är inom diskursen som ord får mening. Cameron och 

Kulick skriver att ”Whenever people argue about words, they are also arguing about the 

assumptions and values that have clustered around those words in the course of their history 

of being used” (idem: 29). När informanterna i denna studie funderar över om de kan 

identifiera sig med ett ord eller inte så handlar det alltså inte bara om ett ords bokstavliga 

betydelse. Även samhälleliga föreställningar om ordet och medföljande 

betydelsekonsekvenser måste övervägas innan ett ord kan användas eller tas till sitt. Detta blir 
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också tydligt i och med att de olika informanterna har olika föreställningar om de olika orden. 

Beroende på vad de har hört om orden, vilka de har träffat som använder orden och på vilket 

sätt, så har de i sin tur olika relationer till orden. Ett och samma ord kan användas på flera 

olika sätt. 

 En informant som har tänkt på ordens sociala sammanhang är Bent. Hen tycker 

egentligen väldigt mycket om identitetspositionen genderqueer, eftersom Bent menar att 

genderqueer inte bara skulle placera henom bortom tvåkönsnormen utan även förmedla att 

Bent ställer sig ifrågasättande till kön i sig och frågar om kön ens finns. Trots att Bent alltså 

egentligen tycker att genderqueer är ett mycket passande ord för att beskriva henom så 

använder inte Bent det ordet för att hen tror att det kan vara svårt för andra att förstå. Bent 

menar att genderqueer blir ”för flummigt för folk så att de inte förstår alls”. Då Bent vill 

kunna förklara sig själv med ett ord som gör att hen kan bli förstådd av andra blir resultatet att 

Bent inte använder sig av genderqueer. Istället för genderqueer använder Bent sig hellre av 

intergender, för det anser hen är mer lättförstått. Det håller däremot inte Lynx med om. Lynx 

tycker att intergender låter alldeles för akademiskt och skulle vilja hitta ett enklare ord. 

 

Intergender, alltså det jag inte trivs med är att det är ett så otillgängligt ord. […] Jag skulle 

önska att det fanns ett mer förståeligt ord för intergender, för jag orkar inte vara en 

akademiker som kommer och liksom... [skratt] Jag är ju akademiker, men jag orkar liksom 

inte att folk avvisar mig för mitt akademiska språk. 

 

Det är alltså tydligt att vilka ord informanterna använder om sig själva är påverkat av hur de 

tror att andra uppfattar ordet. 

 Både intergender och genderqueer, tillsammans med många andra queera ord, är 

som tidigare berättat ord som har kommit till svenskan från engelskan. Heidi Minning (2004) 

har undersökt hur det tyska HBTQ-communityt använder sig av låneord från engelska när de 

talar om queera ämnen. Minnings studie visar att det tyska HBTQ-communityt, liksom det 

svenska, har tagit till sig många ord och uttryck från engelskan, ibland tagna rakt av, ibland 

direktöversatta och ibland i en tysk-engelsk fonetisk och morfologisk blandning. Inom 

HBTQ-communityt använder de sig alltså av många låneord, men i mötet med andra tyskar 

som inte är insatta i HBTQ-communityts jargong så sker det en förändring. Istället för 

engelskans queera ord använder de då sig istället av etablerade tyska ord, ofta 

heteronormativa sådana, eftersom det är lättare att göra sig förstådda då. Liksom 

informanterna i min studie så vill människorna i det tyska HBTQ-communityt helst av allt bli 



56 

 

förstådda. Det är alltså tydligt att valet av ord att använda om sig själv och sin livssituation 

väljs i relation till andra människor och vad individer tror och vill att andra människor ska 

förstå om dem genom just själva ordet. 

 Även vid möten inom queercommunityt så väljer informanterna identitetsord av 

sociala anledningar. Det handlar främst om att de hellre använder ord som de hör användas av 

andra än att de väljer ett ord som kanske bättre stämmer överens med deras könsidentitet. 

Bent berättar till exempel att hen tror att människor har lättare att identifiera sig med ord som 

de hör talas om ofta och som de känner andra personer som identifierar sig med. Hen tror att 

ordens exakta betydelse kanske inte är det viktigaste, utan att så länge de förmedlar 

någorlunda korrekt hur man känner så kan de fungera. Grupptillhörigheten kan också vara 

viktigare än att hitta det perfekta ordet för en själv. När jag frågar Bent om de många olika ord 

som finns att välja mellan för icke-binära könsidentiteter så svarar hen att hen oftast bara hör 

några få av dem bland människor hen träffar. På Internetforum har dock Bent hört talas om 

fler. Hen tror att det finns ”lokala strukturer” kring vilka ord som används, så att det i vissa 

kretsar används vissa ord och i andra kretsar andra. Även Nim uttrycker tanken om att välja 

ord beroende på vilka ord som används runt omkring en. När jag frågar Nim om de andra 

orden som finns så svarar hen att de ”orden inte lever här”. 

En som har visat på hur identiteter konstrueras socialt är Pia Lundahl (1998). 

Hennes studie visar att olika kvinnors icke-heterosexuella identiteter varierar med olika 

generationer. Inom samma åldersgrupp har alltså kvinnorna liknande identiteter, medan 

kvinnorna i andra generationer har närmat sig sina identiteter på ett annat sätt. Detta visar på 

att identiteten konstrueras i enlighet med tillgängliga sociala och kulturella föreställningar och 

förklaringsmodeller. Lundahls informanter beskriver sin komma ut-process som att deras 

autentiska jag alltmer framträder inom dem, men Lundahl menar att identitetsformering 

istället handlar om att ”beskriva sig i enlighet med tillgängliga kategorier” (Lundahl 1998: 

121, kursivering i original). Att forma sin identitet handlar alltså om att förstå den och 

uttrycka den med hjälp av de ord som finns tillgängliga. Också bland de personer jag har 

intervjuat så är det tydligt att de relaterar till sin identitet via orden. Även om några av 

informanterna säger att de inte vill bli definierade med ett ord, så förhåller de sig ändå till 

olika identitetsord och ställer sig frågan ”är det där jag?” De ord de stöter på är därför de 

möjliga ord de kan formulera sin identitet med eller ställa sin identitet emot. Det är också 

tydligt i materialet att informanterna oftast hellre använder sig av ord de hör användas av 

andra människor i sin närhet. De påverkas alltså i valet av identitetsord av vilka ord som finns 
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tillgängliga och ju mer tillgängliga de är desto större sannolikhet tycks det vara att de väljer 

att definiera sig med ordet. Om inte ordets exakta betydelse stämmer överens med hur de 

känner sig så kan de alltså vinkla betydelsen av ordet för att passa dem, såsom ibland är fallet 

med intergender. Annars kan de också de helt enkelt vara nöjda med att på något sätt kunna 

påvisa sin icke-binära identitet med ett ord som de samtidigt kan få tillgång till en gemenskap 

med genom att andra också använder sig av det. 

 

Att hitta sin identitet i samspel med andra 

Informanterna jag har talat med berättar alla om en känsla av att ha varit annorlunda tidigare i 

sina liv, för att senare hitta orden för att kunna beskriva denna känsla av att inte passa in (se 

även Lundahl 1998: 49). För Sam, en av dem som skrivit presentationstexter på 

Transformering.se, så kom dock insikten om hens könsidentitet till henom på ett annat sätt. 

För Sam började det som en politisk övertygelse. Sam ville inte godkänna tvåkönsnormen 

eller heteronormen, utan ville vara queer och odefinierad på alla sätt hen kunde komma på. 

Hen började därför kalla sig för icke-binär, inte för att hen egentligen kände sig så, utan för att 

hens politiska övertygelse sade henom att hen inte borde behöva rätta in sig i ett av två kön. I 

och med att Sam levde som uttalat icke-binär så började dock Sam läsa på mer om vad det 

innebar och hen började tänka mer på sin och andras könsidentiteter. Det gjorde att Sams 

queera inställning till kön började bli mer personlig. ”Jag började inse att även om jag 

eventuellt skulle vilja definiera mig som ett visst kön, så skulle jag inte ’kunna’.” Ingen av 

informanterna jag har talat med berättar om liknande upplevelser. Däremot är det inte 

självklart för alla huruvida deras identiteter verkligen består av en upplevelse som alltid 

kommer inifrån. Ibland frågar sig nämligen informanterna om deras identiteter är skapade i 

samspel med andra. En informant berättar till exempel att hen ibland frågar sig vad hen 

egentligen känner sig som och varför, samt om den känslan uppstår i relation till henom själv 

eller om det är i relation till andra som hen känner sig så. Vad har andra människor för 

inverkan på informanternas identitetsskapande? 

Många informanter har upptäckt de olika orden för icke-binära könsidentiteter 

genom att prata med andra personer inom queercommunityt. Något många informanter också 

berättar är att de inte bara hittade sina identitetsord genom andra, utan att de även förstod sin 

könsidentitet genom att prata med andra. Flera berättar om hur de tidigare i sitt liv hade en 

känsla av att vara annorlunda, men att de inte riktigt visste vad det var. I mötet med 

queercommunityt hörde de sedan talas om icke-binära könsidentiteter och träffade andra som 
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kände på ett liknande sätt som dem. Det är i samtal med dem och i mötet med de nya orden 

som många äntligen kunde förstå vilken identitet de själva hade. Det handlar bland annat om 

att de nya bekantskaperna berättade om de för dem nya identitetsorden och att de på så vis 

hade möjlighet att fundera över om de orden stämde in på dem eller inte. Men för till exempel 

Lo så var det inte just mötet med orden som gjorde att hen mer började leva ut sin icke-binära 

könsidentitet. Istället var det snarare så att Lo genom att träffa andra personer som kände 

likadant som henom som Lo fick säkerheten att våga leva ut sin identitet. När Lo såg att det 

fanns andra som identifierade sig icke-binärt så vågade Lo tro på sin upplevelse av att varken 

vara endast man eller kvinna. 

Men mötet med andra människor innebär också att informanterna tillsammans 

med andra personer med transerfarenheter bättre kan precisera sina egna upplevelser. Bent 

berättar till exempel om sin vän som är transsexuell och hur de diskuterade kring 

könsidentiteter för flera år sedan när Bent först upptäckte transcommunityt och de icke-binära 

identitetspositionerna. 

 

En av mina bästa vänner är transsexuell och vi pratade jättemycket om liksom 

[kön/sidentitet]. Jag kände honom såhär innan hans transition och vi har liksom pratat 

jättemycket om det. Men det är en helt annan process liksom. Nu har han också en ganska 

queer syn på kön, men vi kan inte riktigt såhär mötas i det ändå. Vi har lite olika 

utgångspunkter. 

 

När Bent diskuterade med sin vän och han uttryckte känslor och upplevelser som (trans)man 

som Bent inte helt kunde relatera till, så blev det tydligare för Bent att hen inte var binärt 

transsexuell, utan icke-binär. Även Lynx berättar om hur hen kunde förstå sig själv närmare i 

mötet med en annan transperson. Hen beskriver hur hen tillsammans med sin dåvarande 

partner utforskade kön och när Lynx såg hur hens partner landade i en identitet partnern 

definierade som transkille, så tänkte Lynx att hen då antagligen inte var transkille. Hen 

började då istället definiera sig som intergender. 

 Människor upplever sig ofta ha en identitet, en upplevelse som inte bör 

förminskas, men med ett konstruktivistiskt tänkande är istället identiteten något som skapas 

och görs. Detta sker inte i ett vakuum, utan i samspel med omvärlden. Det sker genom att 

människor är en del av den kontinuerligt skapade sociala världen och konstruerar sig själva 

med hjälp av de föreställningar som där finns tillgängliga. Detta identitetsskapande är något 

som sker kontrastivt. Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver att den identitet en person har är 
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”en identitet som utesluter andra” (Ehn & Löfgren 2001: 64, kursivering i original). De 

förklarar att skapandet av identitetskategorier ofta sker genom att definiera hur andra grupper 

är och kontrastera sig mot dem. Det skapas en uppdelning mellan ett ”vi” och ett ”de andra” 

där de andras olikheter blir det som definierar den egna gruppen (Ehn & Löfgren 2001: 64f). 

Detta kontrastiva och socialt samskapande sätt varigenom identiteter formas framgår tydligt 

hos mina informanter. Till exempel informanten Bent, vars vän som sagt identifierar sig som 

(trans)man. Såsom Bent uppfattar det är hens väns känslor och erfarenheter annorlunda än de 

hen själv upplever. Bent är alltså inte som honom och därför är inte Bent (trans)man utan 

istället icke-binär. Det Sam från Transformering.se berättar om är också ett tydligt skapande 

genom kontrastivt tänkande. Det politiska valet att definiera sig som icke-binär innebar för 

Sam att hen började fundera kring sin och andras könsidentiteter. Tidigare hade alltså Sam 

inte reflekterat över det så mycket, men nu så blev alla de möjliga identitetskategorierna 

tydliga för henom, kategorier som Sam kunde identifiera sig med och kontrastera sig mot. Det 

är således med hjälp av dessa olika identitetskategorier som informanterna ser bäras av olika 

sorters människor som informanterna kan forma sina egna identiteter. I ett annat samhälle, 

med andra tillgängliga identitetskategorier, skulle alltså informanterna kanske definiera sig 

med andra ord än de ord de använder sig av idag. 

 

Kön och sexualitet i samspel 

Don Kulick har tidigare studerat travesti i Brasilien. Travesti är män som har sex med andra 

män (gärna maskulina, icke-homosexuella män) och som strävar efter ett feminint könsuttryck 

genom hur de bär smink, kläder och hår. De väljer också ofta att förändra sina kroppar med 

östrogen och silikon för att mjuka upp och runda av sina former. De tar sig också kvinnonamn 

och använder kvinnliga pronomen om sig själva. Samtidigt behåller de sina ursprungliga 

könsorgan och travesti skulle aldrig definiera sig som kvinnor. Istället ser de bara sig själva 

som homosexuella män. De ser USA:s och Europas transsexuella ”kvinnor instängda i 

manskroppar” som offer för en hemsk psykisk åkomma och skulle aldrig själva vilja operera 

bort sina högt uppskattade manliga könsorgan. Det Cameron och Kulick frågar sig är om 

travesti handlar om kön eller sexualitet? Svaret är naturligtvis att det handlar om båda och att 

inget av de två kan åsidosättas för att till fullo förstå travesti. Cameron och Kulick förklarar 

att kön och sexualitet samspelar hos travesti, liksom hos alla andra människor. Hos oss i 

Europa syns det till exempel i hur homosexuella män anses vara feminina och hur manliga 

transvestiter i och med sitt feminina könsuttryck antas vara homosexuella (Cameron & Kulick 
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2003: 5f). Enligt den heterosexuella matrisen behöver vi alltså både kön och sexualitet för att 

förstå människor (Butler 1990/2011: 235f). Det gör, menar Cameron och Kulick, att ingen 

analys av varken kön eller sexualitet någonsin kan ta upp endast den ena av de två. Istället 

måste relationen dem emellan alltid undersökas (Cameron & Kulick 2003: 7). Därför kan inte 

heller denna studie av kön låta bli att även ta upp sexualitet. I intervjuerna med informanterna 

har jag därför frågat dem om de identifierar sig med någon sexuell läggning och vad de tycker 

om olika ord som på olika sätt behandlar sexualitet.  

Med tanke på hur dagens vanliga kategorisystem för sexualitet ser ut så går det 

inte att tala om sexualitet utan att tala om kön. Informanter i denna studie har alla icke-binära 

könsidentiteter. I och med att de står utanför könsdikotomin finns det inget motsatt kön för 

dem att åtrå och de blir därmed per automatik icke-heterosexuella (se Baker 2008: 8). Inte 

heller homosexualitet är en möjlig position för informanterna att nå, med den betydelsen 

homosexualitet menas ha i dagens samhälle. En person som varken identifierar sig som man 

eller kvinna kan enligt definitionen omöjligen vara vare sig heterosexuell eller homosexuell 

eftersom det inom det binära könssystemet inte finns något kön som är varken motsatt eller 

samma som deras kön. Ingen av informanterna försöker heller hävda någon av dessa två 

identiteter. När de fått frågan om det finns någon sexuell identitet de identifierar sig med så 

har de allra flesta svarat ingen eller queer. 

Bent lyfter dock det som jag tror flera av informanterna upplever ibland, att det 

på ett sätt saknas begrepp för att tala om sexualitet för dem. Även om deras könsidentiteter 

och tvåkönsnormen numer går att benämna är alltså deras sexualiteter fortfarande i stort sett 

ett dispositiv för dem. Hur vi tänker kring sexualitet idag är nämligen så tätt sammanlänkat 

med kön och med tvåkönsnormen att det är mycket svårt att tala om sexualitet utan att 

samtidigt säga en massa saker om de inblandades kön. Bent anser att begreppen som finns för 

att tala om sexualitet ofta utgår från att personer har en binär könsidentitet och att det ofta 

omöjliggör för icke-binära att använda sig av dem. Vidare menar Bent också att sexualitet ofta 

är problematiskt för att det automatiskt könar andra människor. Om till exempel en kvinna 

identifierar sig som lesbisk så implicerar det att hennes partner också är en kvinna. För 

personer med icke-binära könsidentiteter är det problematiskt att på detta sätt påtvinga andra 

människor könsidentiteter. Många av informanterna har också sexuella relationer till andra 

transpersoner, vilket gör frågan än mer svårbesvarad. Om man är icke-binär och ens fyra 

senaste relationer har varit till en (trans)kvinna, en (trans)man, en (cis)kvinna och en annan 
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icke-binär person, vad är då ens sexuella läggning? Kanske är det inte så förvånande att 

många informanter inte säger sig ha någon sexuell läggning. 

Det ord som många informanter ändå använder för att beskriva sin sexuella 

läggning är queer. Som Bent även förklarar är dock queer både ett paraplybegrepp och en 

form av icke-beskrivning. Queer innefattar allt annat än hegemonisk heterosexualitet. Det gör 

att de får samsas med stora, synliga grupper som de homosexuella, vilket gör att de lätt 

hamnar i skymundan utan ett eget ord. För att förtydliga betyder queer också att de är allt 

annat än hegemoniskt heterosexuella. Det säger alltså egentligen ingenting om dem, vad de är 

och vad de känner, utan bara vad de inte är. Om en person benämner sig som queer så säger 

personen att den disidentifierar sig med heteronormativiteten och kontrasterar sig mot 

heterosexuella personer, men den egna sexuella identiteten förblir obeskriven och osynlig. I 

och med att de har icke-binära könsidentiteter är de också redan per automatik icke-

heterosexuella och ordet queer tillför därför inte så mycket i beskrivningen av deras 

sexualitet.  

Informanterna har alltså inte så många verktyg för att tala om sin sexualitet, 

vilket kan skapa en form av maktlöshet. De kan varken förklara sig själva eller förenas med 

andra i gemenskap eller kamp för sina rättigheter. Som Bent också säger så kan det vara 

väldigt viktigt att få kunna tala om sin sexualitet. I dagens samhälle talas det mycket om 

sexualitet och att då inte själv kunna sätta ord på sin sexuella identitet skapar problem. Många 

av de största frågorna för queercommunityt är också kampen för sina rättigheter oberoende 

vilken sexuell läggning de har. Utan ett ord som tydligt beskriver deras sexuella läggning så 

kan informanterna ha svårt att ta del i queercommunityts kamp vilket kan skapa ett 

utanförskap i den grupp som annars är den som ska ge dem en känsla av tillhörighet i det i 

övrigt så heteronormativa majoritetssamhället. Även om det endast är Bent av informanterna 

som verkligen tydligt uttrycker dessa problem med att inte ha något ord, så är sökandet efter 

ord för sin sexuella identitet uppenbart hos de flesta informanterna. Alla informanter 

reflekterar över sin sexualitet och över vilka ord de kan benämna den med, och många av dem 

har kommit fram till olika slutsatser på problemet med bristen på ord. 

Med Hornscheidts och Landqvists ord kan man säga att informanternas sexuella 

identitet är ett dispositiv (Hornscheidt & Landqvist 2014: 99). Deras sexualitet går inte att 

benämna eller beskriva. Att det inte går att benämna gör också att det dels är svårt att förklara 

sin sexualitet för andra personer och att det är svårt att utmana och göra motstånd mot 

samhällets normer vad gäller sexualitet. Ett ord som möjligen skulle kunna beskriva 
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informanternas sexualitet är ordet pansexuell. Pan är grekiska och betyder alla eller av alla. 

Med en pansexuell person menas därför någon som kan bli sexuellt attraherad av en annan 

människa oavsett dennes kön. Bland mina informanter är det dock inte någon som säger sig 

identifiera sig som pansexuell, även om ordet nämns i några av intervjuerna. Varför ingen 

definierar sig som pansexuell är det ingen som motiverar, utan det verkar snarare så att ingen 

av mina informanter helt enkelt har fastnat vid det som ett ord att ta till sitt (jfr Wojahn 2015: 

130). Queer och pansexuell är ord som diskuteras bland informanterna som ord för 

sexualiteten i sig, men vilka andra identitetsord kopplade till sexualitet förhåller sig 

informanterna till? 

Något som jag har frågat dem alla om, och som de alla har svarat väldigt olika 

på, är om de identifierar sig med något av orden lesbisk eller bög, eller om något av de två 

orden känns närmare dem än det andra. Ingen av informanterna skulle vilja kalla sig för 

homosexuell då det skulle snedvrida bilden av dem och deras partners alltför mycket, men 

lesbisk och bög är ändå ord som många av informanterna kan tänka sig att använda sig av. 

Vilket ord de kan tänka sig att använda och varför skiftar dock väldigt mycket. Lo berättar till 

exempel att även om hen generellt sett ser sig som queer och inte anser sig bli attraherad av 

kön, utan av personer, så identifierar sig Lo ibland ändå som lesbisk. Hen berättar att det 

ordnas många separatistiska aktiviteter i Stockholm för lesbiska och att hen gärna besöker 

dem. Lo trivs i de sammanhangen och har inte någon känsla av att inte passa in för att hen inte 

är kvinna. En annan informant förklarar däremot att även om hen tidigare kallade sig för flata, 

så har hen slutat med det sedan hen började ha sexuella relationer med (trans)män och att det 

ordet då kunde kränka hens partners könsidentiteter. Informanten menar därför att hen inte 

längre känner sig bekväm på de lesbiska aktiviteter som ordnas i Stockholm eftersom de 

kräver att deltagarna ska uttrycka sin identifiering med positionen lesbisk. Samtidigt menar 

dock informanten att positionen lesbisk fortfarande inte känns särskilt långt bort och hen säger 

sig inte ha något emot om andra personer antar att hen är lesbisk. Detta sätt att se på 

lesbiskhet är tvärtemot Lynx som verkligen inte vill tolkas som lesbisk. För henom är snarare 

bög den position som ligger henom närmast. Det beror på att hen upplever att lesbiskheten 

påtvingar henom en kvinnoidentitet Lynx inte vill känna av medan en bögidentitet för henom 

snarare gör det hela transkodat. Dessa tre informanter definierar sig alla som intergender och 

har sexuella relationer med personer av vitt skilda könsidentiteter. Trots detta har de funnit tre 

olika förhållningssätt till orden lesbisk och bög. Tilläggas kan att alla dessa tre informanter 

vid födseln tillskrevs könsidentiteten kvinna, så anledningen till deras olika relationer till 
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orden lesbisk och bög har ingen direkt koppling till det kön de under sin uppväxt uppfostrades 

till att tillhöra. 

En som har studerat sexuell identitet hos transpersoner är Bruce Bagemill (1997), 

som har undersökt hur homosexuella transsexuella personer tas emot och fungerar i språket 

och föreställningsvärlden. Eftersom människor ofta tenderar att blanda ihop kön och 

sexualitet menar Bagemill att många har svårt att förstå hur homosexuella transexuella 

personer kan finnas. Om en person vid födseln gavs det juridiska könet kvinna och sedan är 

attraherad av män, hur kan då denna person vilja byta kön till man och därmed bli 

homosexuell? Detta är för många svårt att förstå då det ofta framställs som att heterosexualitet 

är något man går ifrån, snarare än att homosexualitet kan vara något man går till. Enligt 

Bagemill tvingas vi därför av personer som är både homosexuella och transsexuella att se 

bortom våra kategoriseringssystem och vår världsbild. Både personer inom och utom HBTQ-

communityt kan bli tvungna att se bortom och omdefiniera vissa identitetsord. Bagemill 

skriver att: ”The queer transgender movement is offering the next uncoupling, that between 

sexual orientations and gender identity: if you were born female and are attracted to men, you 

don’t necessarily have to identify as a woman. The intuition here is that being a gay man 

doesn’t involve simply being attracted to men (i.e., having the same “object choice” as a 

heterosexual woman) but involves being a man who’s attracted to men” (Bagemill 1997: 383, 

kursivering i original). 

I mötet med mina informanter blir det dock uppenbart att Bagemills slutsatser 

inte är fullständiga. Lo, Lynx och flera andra informanter identifierar sig som bögar och 

lesbiska trots att de inte identifierar sig som män eller kvinnor. Vad beror det på? M. Lynne 

Murphy har som sagt studerat identitetspositionen bisexualitet i relation till andra identitetsord 

såsom straight, gay och lesbisk. Enligt Murphy så har de bisexuella personerna hon undersökt 

en väldigt splittrad syn på vilka andra identitetspositioner bisexuell kan kombineras med. Till 

exempel anser vissa att bisexuell är en underkategori av gay och att man därför kan räkna sig 

till båda, medan andra inte alls håller med. Detta menar Murphy främst beror på att 

identifiering med olika sexuella kategorier inte bara är ett resultat av ens sexuella preferenser 

och beteende. Istället identifierar man sig även med den sexuella gruppens kultur. Murphy 

förklarar att personer med väldigt snarlika livserfarenheter ändå kan definiera sig väldigt olika 

just beroende på vilken grupps kultur man identifierar sig med. En kvinna som attraheras av 

både män och kvinnor kan därför kalla sig både lesbisk, bisexuell eller både och (Murphy 

1997: 51f). Detta skulle alltså kunna vara förklaringen till att informanterna identifierar sig 
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olika när de kommer till olika identitetsord för sexualitet. Lo känner sig alltså bekväm på 

lesbiska evenemang tillsammans med lesbiska kvinnor, hen trivs i den lesbiska kulturen, 

medan en annan informant inte känner sig hemma i lesbiska sammanhang. 

Den kultur som den sexuella läggningen förknippas med har alltså betydelse för 

valet av sexuell identitet. Men hur påverkar deras relation till olika sexuella identiteter deras 

könsidentitet? Ingen informant har direkt uttryckt att de känner sig mer feminin eller maskulin 

beroende på vilka ord de använder om sin sexualitet och sin sexuella identitet. Däremot 

känner de ibland att de påverkas av vem de har en sexuell relation till och hur andra 

människor ser på deras relationer utifrån. Som Alma uttrycker det, vem hen har en relation 

till ”kastar ett ljus på” henom. Hen menar att hen framstår som mer maskulin eller feminin 

beroende på sin partners könsuttryck och att det i sin tur påverkar hur Alma själv känner sig. 

Lynx berättar till exempel också hur hen har väldigt svårt för att ha sexuella relationer med 

cistjejer som identifierar sig som lesbiska eftersom det då tvingar in Lynx i en kvinnoidentitet 

där hen inte känner sig bekväm. Även om den lesbiska cistjejen inte könar Lynx med ord, så 

räcker hennes sexuella identifiering för att Lynx ska känna att hen blir felaktigt tolkad som 

kvinna, något som gör henom både arg och besviken. Lynx berättar också att när hen är med 

ciskillar så triggas många sociala beteenden igång hos Lynx som hen beskriver som negativa 

effekter av att ha uppfostrats som tjej. Det handlar bland annat om att förminska sig för sin 

partners skull och en strävan efter att hela tiden försöka vara till lags. Lynx trivs därför bäst 

med att ha sexuella relationer till andra transpersoner, som också delar Lynx’ 

transerfarenheter och queera upplevelse av kön. 

 Även Lo upplever att hen har svårt för sexuella relationer till cismän, men för 

hens del beror det främst på de förväntningar som Lo känner utifrån. Visserligen säger Lo 

också att relationer till cismän kan få henom att känna sig kvinnlig, men det som Lo verkar 

känna sig mest obekväm med är just omvärldens reaktioner, tolkningar och förväntningar, 

även om de ibland är internaliserade sådana. 

 

Lo: Det har påverkat min könsidentitet väldigt mycket. Eller ja, snarare en känsla av att 

nånting skaver, att jag är väldigt låst, på samma sätt som jag kan känna mig låst i 

[monogama relationer]. Jag tänker att det handlar om att va i en monogam heterorelation 

som ju hänger ihop med att jag ska vara en kvinna, som jag inte känner mig som. […] Att 

såhära, jaha nu ser dom oss som ett monogamt heteropar och då innebär det det här. […] 

Alltså, om jag är tillsammans med en cisman då tolkas ju jag automatiskt som kvinna om 

jag inte uppenbart är en cisman. 
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Anna: Mm… Känner du som att hela heteronormen bara kommer fallande på en som ett ok 

såhär? [gör en tungt fallande handrörelse] 

Lo: Ja-a!! [skratt] Jomen verkligen, ba’ binder fast en, stänger in en i en liten låda [skratt] 

och man ba’ hjääääälp!! [gör till rösten] Så känns det. 

 

Precis som Lo själv uttrycker blir det alltså i en relation med en cisman väldigt mycket som 

skaver för henom. Både den tillskrivna könsidentiteten, heterosexualiteten och monogamin 

skaver. Lo upplever sig inte så, hen upplever sig som annorlunda, och känslan som uppstår är 

därför den av att skava. I det här fallet vill alltså Lo hellre skeva. Hen vill vara markerad som 

en avvikare i samhället eftersom hen känner sig annorlunda. Hen disidentifierar sig med 

heteronormerna hen tillskrivs, de får henom att skava, och hen vill hellre upplevas som en 

normbrytare av majoritetssamhället. 

Ytterligare en informant som har upplevelser av att tolkas som tillhörande olika 

kön beroende på vem hen är i relation till är Sian. Vid intervjutillfället har Sian två relationer, 

en med en (trans)man och en med en person som identifierar sig som intergender. Sian 

berättar att när hen är med sin icke-binära partner så tolkas de alltid som lesbiska, men att när 

hen är med (trans)mannen så tolkas de ibland som bögar och ibland som heterosexuella. Sian 

berättar: ”Om jag inte läses som kille så blir vi plötsligt heterosexuella, fast jag ser ju inte 

heterosexuell ut, tänker jag, för vem som helst som har ögon ser det. Ja, jag är jättenyfiken på 

hur folk ser oss.” Sian upplever inte att hens könsidentitet förändras beroende på hur hen läses 

av andra eller beroende på vem hen har en relation med, men hen uttrycker en viss fascination 

över hur andra människor tolkar hen och hens partners. ”Jag tycker det är kul att jag förstås 

som bög, hetero och lesbisk inom loppet av en vecka”, berättar hen. Generellt sett verkar Sian 

ha en utforskande och lustfylld relation till sexualitet och hur hen läses tillsammans med sin 

partner tycks inte vara problemfyllt för henom. För Sian tycks inte majoritetssamhällets 

föreställningar få henom att skava lika mycket som de gör för Lo. 

I informanternas utsagor blir det tydligt hur kön och sexualitet samskapas. Vem 

de har en sexuell relation till påverkar hur de själva och andra upplever informanternas 

könsidentitet. Enligt Butlers heterosexuella matris så ska människor för att ses som begripliga 

delas in i könen man och kvinna, som ska vara varandras motsatser och åtrå varandra (Butler 

1990/2011: 235f). Att heteronormativiteten råder blir tydligt i hur informanterna tolkas 

tillsammans med någon. Om Lo till exempel är tillsammans med någon som uppfattas som en 

man, så tolkas de oftast som ett heterosexuellt par och således tolkas Lo som kvinna. Även 

Alma berättar om hur hen framstår som mer maskulin eller feminin beroende på vem hens 
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partner är. Andra människor försöker alltså organisera det de ser enligt den heterosexuella 

matrisen och de strukturerar världen utefter att folk i parrelationer ska vara varandras 

motsatser. Om Almas partner är maskulin så ses Alma som feminin, medan motsatsen också 

gäller. Heteronormativiteten hänger också samman med ett helt normativt system, ett system 

där vad som räknas som önskvärd sexualitet inte bara är heterosexuell utan även till exempel 

monogam, reproduktiv och gratis (Rubin 1984: 151ff). Det tycks innebära att när 

informanterna väl har tolkats som heterosexuella så medföljer dessutom ytterligare andra 

normer. Flertalet informanterna berättar nämligen att de lever icke-monogamt och de menar 

att om de tolkas som heterosexuella så tolkas de även som monogama. Att uppfattas som 

heterosexuella är därför något som informanterna motsätter sig av flera skäl. 

Utöver ord som lesbisk, bög och hetero så har ord såsom pojk- och flickvän 

diskuterats under intervjuerna. De flesta av informanterna använder sig inte av sådana ord om 

varken sig själva eller om sina partners av två skäl. För det första innebär dessa ord en binär 

könsidentitet som inte upplevs som sanningsenligt överensstämmande med verkligheten. För 

det andra anser flera av dem att orden är begränsande för deras relationer då de uttrycker ett 

ägande och en heteronorm som många av dem känner sig obekväma med. Flera av 

informanterna har dessutom mestadels flersamma relationer vilket gör att denna typ av ord 

inte känns relevant. En informant säger sig dock ha använts sig av dessa ord, men i en 

modifierad version. Medan hens partner var hens flickvän, så kallade hen själv sig för poikvän. 

Uttrycket kommer från engelskans boi (från boy), som i det anglosaxiska queercommunityt 

kan betyda lite olika saker. Bland annat kan det referera till en ung homosexuell man eller en 

androgyn lesbisk kvinna, alternativt en icke-binär person med vid födseln tillskriven kvinnlig 

könsidentitet. På samma sätt som andra personer i engelskan gjort om boy till boi så gjorde 

alltså informanten om ordet pojkvän till poikvän, för att hen lättare skulle kunna relatera till 

ordet. Det visar på en kreativitet i identitetsskapandet, och att även om benämningarna har 

inspiration från internationellt håll så lånas orden inte bara in utan reflektion eller anpassning. 

En annan anledning till att välja att benämna sig med ett ord handlar om 

politiska övertygelser och synliggörande. Det betyder att även om de menar att de egentligen 

inte identifierar sig som något så använder de sig av dessa ord av politiska skäl. Informanterna 

har uttryckt detta främst angående orden lesbisk och bisexuell. Till exempel berättar Sian att 

hen ofta kallar sig för bisexuell för att synliggöra den identitetspositionen. Sian förklarar att 

det är av politiska skäl, för att ”det alltid är så tyst om” bisexualitet, som Sian vill visa på att 

det finns. Detta även om bi betyder två och Sian kan bli attraherad av långt fler kön än bara 
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två. Även Lo använder liknande argument till varför hen ibland väljer att kalla sig lesbisk. 

Även om många av Los relationer är med olika transpersoner så menar hen att lesbiska tillhör 

en marginaliserad grupp, vilket gör det viktigt att synliggöra dem. Av något mer praktiska 

skäl använder sig Nim av en homosexuell identitet, även om hen egentligen inte identifierar 

sig som homosexuell. Det är för att Nims sexuella relationer juridiskt sett oftast passerar som 

homosexuella och att hen därför vill vara med och föra den politiska kampen för 

homosexuellas rättigheter, just för att hen juridiskt sett kan. Det går också att använda olika 

sexuella identitetsord för att uttrycka något mer ideologiskt. Sam, i en av 

presentationstexterna på Transformering.se, berättar också att när hen har en relation med en 

kvinna så kallar sig Sam gärna för lesbisk. Detta för att hen ”ser lesbiska relationer som 

någonting otroligt feministiskt kraftfullt”. Definiering handlar alltså inte bara om en 

identifiering inifrån, utan även om vad informanterna vill nå ut med till omvärlden. Genom att 

använda sig av olika identitetsord kan de uppmärksamma och politisk engagera sig i frågor 

som de finner viktiga. 

Tidigare berättade jag om avsaknaden av ord för att identifiera sin sexuella 

identitet för icke-binära transpersoner. Generellt sett är det problematiskt att inte ha ord att 

uttrycka sig med. Dock kan det också vara en befrielse att inte behöva definiera sig med ord. 

Precis som flera informanter förklarar att de helst skulle avstå från att definiera sin 

könsidentitet, så är det även några informanter som berättar att de inte vill definiera sin 

sexuella identitet. Alma menar till exempel att eftersom hen främst har sexuella relationer 

med andra icke-binära personer så blir det nästan löjligt att tala om läggning. Generellt sett är 

ju Alma också emot att definiera, som en både personlig och politisk ståndpunkt, och det är 

därför förståeligt att även sexualitet är något som Alma vill låta vara odefinierat. Att det 

skulle vara helt befängt att ens försöka visar dock att synen på att sexualitet måste definieras 

genom att även definiera kön är en tydligt härskande föreställning. Sexualitet och kön är tätt 

sammanlänkande och omöjliga att separera i vår heteronormativa världsbild. Men de 

kategorier vi idag har för sexualitet, som tydligt även definierar alla parters kön, är inte det 

enda möjliga sättet att tala om sexualitet. Cameron och Kulick berättar till exempel om att 

människor under romartiden istället definierade sexualitet utifrån vem som var den aktiva, 

penetrerande parten och vem som var den passiva och penetrerade parten i en sexuell akt. 

Även om kön och könsorgan även var med i de antika romarnas definitioner, så låg ändå 

huvudfokus för definieringen på vem som var aktiv och vem som var passiv (Cameron & 

Kulick 2003: 22). Detta exempel visar att det finns andra möjliga sätt att benämna och 
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kategorisera sexualitet. Dagens kategoriseringssystem, som så starkt är byggt på kön, är alltså 

det som begränsar informanternas möjligheter att benämna och tala om sin sexualitet. Ett 

annat kategoriseringssystem för sexualitet skulle dock kunna vara möjligt, vilket skulle 

underlätta för informanterna att sätta egna ord på sin sexualitet. 
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5. Avslutande diskussion 

 

 

Sammanfattning 

I denna studie har jag undersökt hur personer som identifierar sig mellan eller bortom 

tvåkönsnormen funderar kring och förhåller sig till olika ord vad gäller kön och sexualitet. Jag 

har studerat hur dessa typer av ord på olika sätt har betydelse för icke-binära transpersoners 

identitetsskapande och vardagsliv, samt diskuterat olika sociala och relationella aspekter som 

påverkar informanternas förhållningssätt till orden. 

Det som framstår som tydligt i studien är att ord innehar en central plats i 

informanternas liv och identitetsskapande. Orden följer med dem i deras olika livssituationer, 

de har åsikter om dem och informanterna har alla ett eller flera ord som de väljer att 

identifiera sig med. Även om vissa drömmer om en utopiskt ordlös värld utan kategorier, så 

finns det i samhället ett behov av benämning som gör att informanterna beskriver sig med 

olika ord. Studien visar också att identitetsskapandet är en högst social process där ett 

konstant funderande kring identitetsord i förhållande till omvärlden är påtagligt. 

 Det finns en mängd olika ord för att benämna könsidentiteter och sexuella 

identiteter och informanterna beskriver en sökande relation till dessa ord. När de stöter på nya 

ord så funderar de över om de orden skulle passa att definiera sig själva med eller inte. De 

disidentifierar sig och kontrasterar sig också emot andra ord och identitetspositioner. 

Informanterna uttrycker en önskan om att kunna förklara sig själva för andra och bli förstådda. 

Denna önskan om att kunna bli förstådd spelar därför roll i deras val av identitetsord. De 

använder sig således gärna av ord som de upplever som lättillgängliga. De använder sig också 

gärna av ord som de hör andra använda sig av för att kunna få en gruppidentitet och en 

gemenskap genom orden. Det är tydligt att det är mer än själva ordets betydelse som spelar 

roll i valet av ord. Möjligheten till gemenskap genom orden samt en identifiering med 

gruppidentitetens medföljande kultur gör att informanterna ibland definierar sig med ord vars 

faktiska betydelse kanske egentligen inte är något de identifierar sig med. Det gör att vissa 

informanterna till exempel hävdar identitetsord såsom bög och lesbisk trots att de inte känner 

sig som varken män eller kvinnor. 

 Vidare vittnar informanterna om att det i deras vardagsliv finns en del 

svårigheter i form av att deras könsidentiteter inte tas på allvar. Det blir tydligt dels i hur deras 

identiteter av andra inte ses som begripliga eller möjliga och dels för att de inte ses som lika 
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autentiska transpersoner som binära transpersoner. Flera informanter berättar också om ett 

pendlande mellan kön, som både kan vara ett lustfyllt utforskande och något som medför att 

de stundvis, både av sig själva och av andra, inte anses ha en autentisk könsidentitet. Deras 

lekande med könsuttryck kan dock för dem själva påvisa hur konstruerade alla könsidentiteter 

i grunden är, vilket kan ge dem en viss trygghet i deras egna identiteter. Informanterna 

berättar om heteronormativa situationer där de antingen inte vågar visa sina icke-binära 

könsidentiteter eller hävdar dem än starkare för att inte bli ifrågasatta. De beskriver också hur 

de i sammanhang där de känner sig trygga istället kan få vara den som ifrågasätter, pendlar 

och söker. Många informanter använder sig gärna av identitetsord som är vaga, så att de inte 

känner sig låsta, eller ord som tillåter pendling. Detta just för att de ska kunna få leva ut sina 

identiteter till fullo utan att behöva bli begränsade eller få sina identiteter ifrågasatta. Flera 

informanter upplever att ord som queer, trans och intergender möjliggör detta. Det går alltså 

tydligt att se i informanternas berättelser att de i sina liv försöker hitta rätt ord och rätt väg att 

gå för att kunna hantera de olika föreställningar och normer som finns i samhället. 

 I denna studie har vi kunnat se hur ord kan användas i människors 

identitetsskapande. Detta främst genom hur människor identifierar och disidentifierar sig med 

olika identitetspositioner och kategorier. Det framgår också tydligt i informanternas 

berättelser hur majoritetssamhället verkar för att forma alla människor till att bli ”rent” 

könade individer. Det sker genom att samhället på olika sätt försöker styra eller tvinga 

individer till ett leverne i enlighet med heteronormerna. Informanternas val av ord blir då en 

del av en kamp för att få sin existens möjliggjord och accepterad. 

 

Att utmana tvåkönsnormen 

I denna studie har jag beskrivit hur icke-binära transpersoner kan förhålla sig till olika ord vad 

gäller kön och sexualitet. Informanterna i denna studie vittnar dock också om flera olika sätt 

varigenom deras icke-binära könsidentiteter ifrågasätts och ignoreras. Detta eftersom deras 

identiteter varken är möjliga eller accepterade inom heteronormativiteten, vilket gör att 

majoritetssamhället försöker få dem att anpassa sig efter normerna och bli binärt könade 

individer. Så hur skulle informanterna kunna göra motstånd och utmana dessa normer så att de 

får vara sig själva? 

En väg att gå är att försöka benämna sig själva så att de kan ses som möjliga och 

accepterade i samhället samt även förändra vad som anses vara en möjlig identitet. I mötet med 

oförståelse och transfobi kan nämligen ord användas som ett medel för att både hantera 
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situationen och utmana de föreställningar som ligger till grund för den. I denna studie har syftet 

varit att studera de olika ord som informanterna själva förhåller sig till och använder sig av i sitt 

identitetsskapande. Som avslutning vill jag dock ta tillfället till akt och öppna upp diskussionen 

något genom att diskutera hur informanterna genom olika typer av benämningar kan utmana 

den rådande världsbilden. 

Ett sätt för informanterna att verka för en normförändring är att använda sig av 

ord som utmanar samhällets förhärskande föreställningar. De ord de redan använder sig av, 

såsom pronomenet hen och identitetspositioner som intergender, fungerar som ett 

ifrågasättande av normer och föreställningar. Men det finns vissa problem med dessa ord, 

nämligen att de inte har någon tydlig motsats att ställa sig emot i kategoriseringssystemet. Det 

beror på att det finns en del krav på ord för att de ska bli gångbara och därmed användas i så 

stor utsträckning att de grundligt kan förändra rådande normer. För att verkligen förändra den 

förhärskande världsbilden krävs nämligen ett omförhandlande av de rådande kategorisystemen. 

Enligt M. Lynne Murphy (1997) krävs det att nyskapade termer och kategorier är 

anpassade till den regerande världsbilden för att kunna spridas, för annars kommer de inte vara 

förståeliga eller användbara. Som Murphy beskriver så är vår syn på sexuell identitet en 

dikotomi med de två möjliga motsatspositionerna heterosexuell och homosexuell. 

Identitetspositionen bisexuell däremot innebär att man ställer sig mellan dessa två poler och i 

kontrast till två olika positioner samtidigt. Detta är en mycket svår position då bisexuella 

därmed tvingas framhäva olika karakteristika för att kunna kontrastera sig mot de olika 

grupperna, vilket gör identitetspositionen instabil. Detta problem skulle kunna lösas för de 

bisexuella genom att istället kontrastera sig mot monosexuella, personer som bara känner 

sexuell attraktion till personer av ett kön. Problemet är att monosexuell endast är en kategori 

som används av bisexuella att kontrastera sig mot och inte en som i dagens rådande system 

används för självdefiniering. I och med att synen på sexualitet idag främst består av dikotomin 

heterosexuell och homosexuell, så menar Murphy att begreppet monosexuell aldrig kommer tas 

upp av en större del av befolkningen. Det passar helt enkelt inte in i systemet och bisexuella 

kommer även fortsättningsvis befinna sig i den sköra positionen där de tvingas kontrastera sig 

mot två olika grupper samtidigt (idem: 40ff). 

Även informanterna i denna undersökning befinner sig i en komplicerad sits. 

Detta för att de står mellan de två polerna man och kvinna att kontrastera sig emot och därmed 

söker sig en position som inte passar in i vårt nuvarande förhärskande binära könssystem. 

Identitetsord som intergender och genderqueer kan därför vara svåra positioner att identifiera 
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sig med eftersom de inte har en klar motsats. Transsexuellas tydliga motpoler 

man/(trans)kvinna, kvinna/(trans)man och kvinna/man passar bättre in i det rådande systemet 

och har därför lättare att tas emot och bli förstådda. En position utan tydlig motsats blir en 

vacklande balansgång, en osäker position som ständigt får kämpa för sin existens.  

Ett sådant motsatspar som skulle möjliggöra en stabilare existens för 

informanterna i denna studie är binär/icke-binär. Det motsatsparet skulle kunna förändra 

föreställningarna att den rådande motsatsen är man och kvinna, för att istället bli binär/icke-

binär. Problemet med binär/icke-binär är likt med monosexualitet att majoritetssamhället inte 

nödvändigtvis vill ta till sig det som en kategori att identifiera sig med. Som samhället ser ut 

idag har varken cispersoner eller binära transpersoner någon personlig vinning med att 

identifiera sig som binära, utom möjligen för att hjälpa de icke-binära i sin kamp om 

erkännande. Ordet binär behövs inte för de individer som skulle kunna identifiera sig som det. 

Om binär då alltså inte blir ett ord för självdefiniering, blir det endast en motsats för icke-binära 

personer att kontrastera sig med. Det kommer då inte kunna accepteras som en del av den 

allmänna förståelsen av världen och blir därför oanvändbart. 

Det finns dock fall där många människor har börjat definiera sig med ord kanske 

mer för andras skull snarare än för sin egen. Det gäller inom queermedvetna kretsar där 

motsatsparet cis/trans tycks ha fått ett allt starkare fäste. Cis ”behövs” nämligen inte som 

självdefinierande ord inom dagens samhälles rådande föreställningar. Dock är det möjligt att 

cis/trans är ett motsatspar som lättare kan passa in i den regerande världsbilden och att 

binär/icke-binär kan få möta ett större motstånd. Tilläggas är också att motsatsparet cis/trans 

befäster problemet för icke-binära med att stå mellan två poler och skapa föreställningen om att 

vissa personer är mer trans än andra (se Murphy 1997: 48). 

Det finns alltså vissa vägar att gå och ord att använda som på ett mer effektivt och 

tydligare sätt skulle kunna utmana tvåkönsnormen och heteronormativiteten, men dessa ord kan 

vara svåra att sprida till majoritetssamhället. De strategier som informanterna redan använder 

sig av fungerar dock även de för att utmana samhällets föreställningar. Att de identifierar sig 

mellan eller bortom den binära könsnormen gör att människor uppmärksammas på att det finns 

andra möjligheter är de som cisnormen och tvåkönsnormen tillhandahåller (se t.ex. Wojahn 

2013, Hagren Idevall 2014, Baker 2008 och Butler 1990/2011). Genom att disidentifiera sig 

med heteronormativiteten kan informanterna vara med och verka för en omförhandling om 

vilka människor som räknas som möjliga subjekt (se Butler 1993: 4). Deras normbrott är just 

det som gör att normerna kan förändras. 
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